




మమ్మట విరచిత 

కా వ్వ పకాశము 

'బాలానందిని” అను తెలుగు వ్యాఖ్యానముతో 

వ్యాఖ్యారచయిత 

ఆచార్య (శీ పుల్లెల శ్రీరామచం దుడు 

(ప్రచురణ 

సంస్కృత భాషా పచార సమితి 
(ది. పుల్లారెడ్డి చారిటీస్ టను అనుబంధ సంస్థ్ర 

'హెదరాబాదు 

1995 

- 



fc ‘ NO 

మమ్మట విరచిత ౧ uA " 6|| 

“బాలానందిని' అను తెలుగు వ్యాఖ్యానముతో 

వ్యాఖ్యారచయిత 

ఆచార్య పుల్లెల (శ్రీరామచం (దుడు 

[పథమ ముుదణము : 19995 

(పతులు : 1000 

వెల రూ, 150/- 

సంస్కృత భాషా (ప్రచార సమితి 

$_.41_743, 2వ అంతసు, 

హరేకృష్ణ దేవాలయం (పక్కన, 

నాంపల్లి స్రేషనురోడ్డు, 

'హెదరాబాదు-500 001. 

ఫోను నం: $51540 [ 

మ్వదణ : 

థివాబీ | సెస్, 
4.4.58, గంజ్ బజార్, 

సికిం దాబాద్. 



శ్రీః 

కృతిసమర్పణమ్ 

పావితా జనుషా యేషాం కోనసీమా కృతాఒసమా, 

ఆచాన శబ్దకా స్తామ్బునిధయః పధియశ్చ యే, i 

నిత్యం భాగవతీయార్థమననై  కాస్త్రచిన్న నై *, 

గరియసా చ తపసా యే విఖ్యాతాస్తపోధనాః, 2 

యద్బోరామృతసంసేకై స్థాణవోఒపి సుమాజ్బితా;) 

యదాశీఃక జ్బూకచ్చన్నా నిర్భయాః కాస్రవర్మ్మసు, త్రి 

య త్పసాదాదధిగతా శబ్దశా స్తే) మయా రుచిః, 

య (త్చేరణైవ హితుర్మే వేదానాధ్యయనే2.భవత్, 4 

శ్రీసుబ్బరాయశాన్ర్రిభ్య సేభ్యః సాదరమర్చ్యతే, 

కావ్య పకాశ వ్యాఖ్యేయం తదాశీర్చులనిర్మితా. ర్ 

నిసీతః 

24-5-1995 పుల్లెల శ్రీరామచం।దః 



ట్ర వన్ ట్ర & 9 

విషయం 

మంగళాచరణం 

కావ్య పయోజనం 

కావ్య హేతువులు 

కాప్యలశ్షణం 

కాప్యభేదాలు 

ఉత్తమకావ్యలక్షణం 

మధ్యమకావ్యలక్షణం 

అధమకావ్యలషణం 

శబ్దారాల స్వరూపం 

ఆర్ధాల విభాగాలు 

తాత్పర్యార్లం విషయంలో మత భేదాలు 

అర్థాల వ్యంజకత్యం 

వాచకళబ్లాల స్వరూపం 

సంశకేతిత మైన అర్థం 

అభిధ 

లక్షణ 

లక్షణ ఆరు విధాలు 

సారోపలక్షణ 

సాధ్య వ సానలక్షణ 

గౌణ లక్షణా శుద్ధలక్షణల అనణాలు 

లక్షణ ఆరు విధాలు అనే విషయం ముగింపు 

సవ్యంగ్య అవ్యంగ్య ఆని రెండు లకష్షణాబేదాలు 

వ్యంగ్య బేదం 

వ్యంగ్యాన్ని వట్టి ఏర్పడిన భేదాల ముగింపు 



విషయం 

లాక్షణిక శబ్ద లక్షణం 

వ్యంజనాస్వ రూపం 

వ్యంజన విషయంలో ఆరావత్తి _సమాణం 

వ్యంజన అభిధ చేత గతార్డం కాదు 

.వ్యంజన లక్ష్షణచేత గతార్థం కాదు 

అక్కడ లక ణా హేతువులు లేవు 

[పయోజనం లక్ష్యం అని అంటే దోషం 

'స్మపయోజన మైనది లక్షం అంటే దోషం 

ఆధిధా మూలక వ్యంగ్యం 

'అధిధానియామకాలు 

వ్యంజక శబ లతణం 

వ్యంజకార్త స్యరూపం 

'ఆర్థవ్యంజనను వతిపాదించడం 

ఆర్భవ్యంజనా స్వరూవం 

శబ్దం వ్యంజనంలో సవాకారి 

కావ్యబేద నిరూపణం 

అభిధామూలక ధ్వని నిరూపణం 

చానిలో రెండు భేదాలు 

ఆలక్య కమవ్యంగ్య భేదాలు 

రస స్వరూపం 

రస భేదాలు 

స్థాయి భావాలు 

వ్యభిచారిభావాలు 

శాంతరస నిరూపణం 

ఖావస్వరూపం 

భావాభాసలు 

భావళాంత్యాదులు 

శాంత్యాదులుకూడా రసాంగులు ఆవుతాయి 

. పెటి 
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58 
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ద్ 
రథ 
ర్రి 
నః 
81 
$2 
69 
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71 
[2 
84 
87 
87 
88 
89 
111 
125 
126 
188 
135 
188 
[41 
145 



విషయం 

ధ్యనిబేదాలు 

శబ్లశ క్యుత్త ధ్యనిజేదాలు 

ఆర్హశక్కుద్భవ ధ్వని భేదాలు 

ఉభయ శక్తుద్భ వధ్వనిభేదాలు 

ఆఅ వేదాల వరిగణనం 

రసొదులు ఒకే భేదంగా వరిగణించ బడతాయి 

వాక్యంలో ఉభ యశ కుద్భనధ్యని 

పదంలోకూడా ఇతర ఖేదాలు 

(వ బంధంలోకూడా అర్జశక్త్యుదృవధ్వని 

పదై కదేశాదులలోకూడా రసాదులు 

ధ్వనిశుద్దభేదాల ముగింపు 

సంకీర్ణ ధ్యని బేధాలు 

గుణీభూ తవ్యంగ్య భేదాలు 

వీటి ఆవాంతర ఖేదాలు 

ధ్వని గుణీభూతధ్యనుల మ్మిశణం 

ధ్వని స్టాపనం 

ఆధమకావ్య నిరూపణం 

దోషాల సామాన్యలకణం 

డోషాల విశేషలడణం 

పదదోషాలకు వాక్య వ దైక దేశాలలో ఆతిదేళం 

వాక్యమాత గత దోషాలు 

అర్ధగతదోషాలు 

నిర్లే తువు ఆదుష్టం (కొన్నిచోట్ల) 

అనుకరణంలో (కతికట్యాదులు దోషాలు కావ 

కొన్నిచోట్ల వక్తా౨దులను పట్టి దోషం కూడా గుణమే 

సాషాత్తు రసవిరోధులెన దోషాలు 

దోషాల అదోషత్వాన్ని నిరూసించడం 

డోషాలు కొన్నిచోట్ల గుణాలు 

కీనో 

146. 

146 

194 

167 

168 

169 

170 

170 

189 
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210 
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222 

248 

241 

249 

298 

201 

802 

d28 

861 

శీ 
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450: 

451 

478 

486 

487 



విషయం 

రసవిరోధిదోషాలు ఎట్టు వరివారించాలి 

విరోధం లేకపోవడంలో మరొక కారణం 

గుణ లవణం 

గుణాలంకారాల ఖేదం 

గుణ భేదాలు 

మాధుర్యం 

కరుణా దులలో మాధుర్య (ప్రదర్శనం 
ఓజస్సు 

వీభత్స ర్మౌదాలలో ఓజస్సు ఆతిశయించి ఉంటుంది 

[పసాదం 

కాప్యలకణంలో శబ్దారాలకు సగుణత్వం చెప్పడానికి కారణం 

వామనుడు చెప్పిన వది గుణాలలో కొన్ని మూడు గుణాలలోనే 

ఆంతర్శతం ఆపుతాయి 

గుణాలు పది కాదనే విషయం ముగింపు 

ఏ వర్ణాదులు ఏ గుణాన్ని వ్యంజింవచేస్తాయి 

శబ్బగుణాలని చెప్పే మాధుర్యాదులను ఏవి అభివ్యంజింపచేస్తాయి 

ఓజో గుణవ్యంజక వర్ణాలు 

(పసాదవ్యంజక వర్ణాలు 

వక్ష మొదలై నవాళ్ళ బొచిత్యాన్ని పట్టి కొన్నిచోట్ల రచన 

వెరు విధంగా ఉండవచ్చు 

వకోక్తి లక్షణం 

అనుపాస లక్షణం 

అను పాస భేదాలు 

ఛేకాన్నుపాస 

ఉవనాగరిక వృతి 
పరుషవృత్తి 

కోమలవృతి 

"పేటి 

491 

494 

502 

502 

911 

512 

518 

914 

514 

ర్ షేథీ 

రి15 

ల1రి 

వ్ ల్ల 

ల్2 1 

ఫ్ లలి 

528 

ర్24 

రి2ర్ 

580 

రితి 

ర్ త్రి 

గ్లితి 

ర్ లీ 

స్లిర్ 

న్శీఫ్ 

శిర 



విషయం 

ఈ వృత్తులకు ఇతరులు పెట్టిన పేర్లు 

లాటాను[ పాస . 

పదాలకు సంబంధించిన లాటాను ప్రాస 

ఎకపదగతలాటాను పాన 

నామగత లాటానుపాన మూడు విధాలు 

యనుకం 

యమక భేదాలు 

శేష 
ఆభంగ శ్లేష 

చితాలంకారలక్షణం 

వునరుక వదాభాస 

దానిఖేదాలు 

ఆది శబ్దార్ధ గతం 

ఉపమాలంకారం 

ఉపమా భేదాలు 

పూర్ణోపమాభేదాలు 

ధర్మలుపో పమాభేదాలు 

ఊవమానలుప్రా భేదాలు 

వాదిలు పోవమా భేదాలు 

ధర్మ వాదిలుపా భేదాలు 

నృత్తిలోను వాక్యంలోను ధర్మోవమానలోపంలో బేదాలు 
వాద్యుపమేయలో పభేదం 

_తిలోవభేదం 

అనన్వయాలం కారం 

ఉపమేయోపమ 

ఉ(త్చేక 

ససన్దేహం 

రూపకం 



విషయం 

సమస్త వసు విషయ రూపకం 

ఏక దేశవివర్తి రూపకం 

నిరంగ రూపకం 

మాలారూపనిరంగరూపకం 

పరంపరితరూపకం 

ఆపహ్నుత్యలంకారం౦ 

అర్థశ్లేష 
సమాసోకి 

నిదర్శన 

మరొక నిదర్శన 

"అ్మపస్తుత్మపళంస 

ఆ| పస్తుతపశళంసా భేదాలు 

ఆతిశయోకి 

_వతివసూవమ 

దృష్టాంతం 

దీపకం 

మాలాదీపకం 

తుల్యయోగిత 

వ్యతిరేకం 

వ్యతిరేక భేదాలు 

'ఆమషేపం 

విభావన 

విశేషోక్షి 
యథా సంఖ్యం 

'అర్జాంతరన్యాసం 

విరోధాభాసం 

స్వభావోకి 

వ్యాజస్తుతి 



విషయం 

ఈ వృత్తులకు ఇతరులు పెట్టిన "షర్టు 

లాటానుపాస 

పదాలకు సంబంధించిన లాటాను పాస 

ఏకపదగతలాటాను[ పాస 

నామగత లాటానుపాన మూడు విధాలు 

యమకం 

చితాలంకారలకణం 

పునరుక వదాభాస 

దాని భేదాలు 

ఆది శబ్దార్థ గతం 

ఉపమాలంకారం 

ఉపమా భేదాలు 

వూర్ణోపమా భేదాలు 

ధర్మలుపోవమాఖేదాలు 

ఊసమానలుషాబేదాలు 

వాదిలుపోవమాఖేదాలు 

ధర్మవాదిలుపా భేదాలు 

వృత్తిలోను వాక్యంలోను ధర్మోపనాూనలోపంలో బీదాలు 

వాద్యుప మేయ లో వబేదం 
_తిలోవభేదం 

ఆసన్వయాలంకారం 

ఉసమేయోపమ 

ఉల్చేశ 

ససన్దేహం 

రూపకం 



విషయం 

సమస్త వస్తు విషయ రూపకం 

ఏకదేశవివర్తి రూపకం 

నిరంగ రూపకం 

మాలారూపనిరంగరూపకం 

వరంపరిత రూపకం 

అపహ్నుత్యలంకారం 

అర్ధనేష 
సమాసోకి 
నిదర్శన 

మరొక నిదర్శన 

"అపస్తుత| పశ ంస 

ఆ పస్తుత పశంసా భేదాలు 

ఆతిశయో క్రి 

వతివసూసమ 

దృష్టాంతం 

దీపకం 

మాలాదీపకం 

తుల్యయోగిత 

వ్యతిరేకం 

వ్యతి రేక భేదాలు 

'అశమేపం 

నిభావన 

విశేషోక్తి 

యథా సంఖ్యం 

'అర్థాంతరన్యాసం 

ఏరోధాభాసం 

స్వభావో కి 

వ్యాజస్తుతి 

. పేటి 

613 
617 
618 
619 
620 
ర25్ 
628 
629 
681 
608 
885 
6శి$ 
646 

849 

681 

854 

696 

657 

658 

650 

667 

669 

670 

672 

678 

876 

681 

482 
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కావ్యలింగం 

పర్యాయో కం 

ఉదాత్తం 

ద్వితీయోదాత్తం 

సముచ్చయం 

మరొక సముచ్చయం 
పర్యాయం 

మరొక విధమైన పర్యాయం 

అనుమానం 

పరికరం 

వ్యాజోకి 

పరిసంఖ 

కారణమాల 

అన్యోన్యం 

ఉత్తరం 

సూజ్మాలంకారం 

సారాలంకారం 

ఆసంగతి 

సమాధి 

సమాలంకారం 

విషమాలంకారం 

అధికాలంకారం 

(వత్యనీకం 

మీలితం 

EY) 

684 

606 

687 

689 

(00 

(98 

695 

696 

(07 

702 

7108 

708 

710 

712 

14 

715 

720 

722 

728 

ల (1 

728 

729 

781 

BY) 

784 

788 

789: 

741 



విషయం 

ఏకావలి 

స్మరణాలంకారం 

[భాంలిమాన్ 

[వలీపాలంకారం 

సామాన్యాలంకారం 

విశేషాలంకారం 

తద్భుణాలంకారం 

అతద్గుణం 

వ్యాఘాతం 

సంసృష్టి 

సంకరం 

సందేహసంక రం 

మూడవసంకరం 

అలంకారడోషాలు చెప్పిన దోషాలలోనే అంతర్గతాలు అవుతాయి 

(గంథోవసంహారం 

1 

"సీకి 

744 

746 

748 

749 

7158 

705 

789 

780 

762 

768 

706 

772 

778 

782 

602 



. 1. (పకృతి సౌందర్యానికి నిలయ మైన కాశ్మీరదేశంలో సొందర్శళాష్ట్రం 

(ఆలంకారకాస్త్రం) విభిన్నరూపాలు సంతరించుకొని కవి.నహృధయలోకాన్ని రస 

సరిస్తతం చేసిన దంటే ఆశ్చర్యవడవలసిన పని లేదు. నమ్మటుడు కాశ్మీర 
దేశంలో జన్మించి విశ్యవిఖ్యాతి సంపాదించిన భామహ-ఉదృట- వామన. ఆనంద 

వర్ధన-భట్టనాయక -కుంతక- ఆభినవగు ప్ర-మహిమభట్టాది ఆలంకారికుల కోవకు 

చెందినవాడు. మమ్మటునికి సంబంధించిన వ్రైయక్రికవిషయా లేనీ నిక్చితంగా 

తెలియవు. ఇతడు జైయటుని కుమారు డనీ, కెయటుడు, ఉవ్వటుడూ ఇతని 

సోదరు లనీ లీమసేను డనే ఒక కావ్య పకాశ వ్యాఖ్యాత (వాశాడు. కీ యదటుడు 

మహా భాష్యానికి వ్యాఖ్యానం (వాకాడు. ఉన్వటుడు శుక్తయజు ర్వేదసంహితకీ, 

బుక్సా9తిశాఖ్యకూ వ్యాఖ్యానం వాళాడు. మమ్మటుని వద్యావ్యాసం అంగా లాశీలో 

జరిగిందనీ, ఆతడే తన సోదరులకు గురు వనీ (వసిద్ది. అయితే ఉవ్వటుని 

(గంథాల కొన్ని (వాత్వపతులలోని పుష్పికలలో అతడు తనను వజటుని కుమారుని 

గాను, తాను తన (గంథాలు భోజరాజు రాజ్యం పాలిస్తూన్న కాలంలో ఉజ్జయినిలో 

ఉండి (వాసినట్టుగాను చెప్పుకున్నట్టు కసబడుతున్నది. అందుచేత భీమ 'సీనుడు 

[వాసినది ఎంతవరకు సత్యమో తెలియదు. జైయటునికే సజటు డనే నామాం 
తరం ఉండేదేమో? 

శ, నెషదీయచరితమహాకావ్యరచయిత ఆయిన (శ్రీహర్హునికి మమ్మటుడు 

మేనమామ అనే _పసిద్ధి కూడ ఒకటి ఉంది. శ్రీహర్షడు తన నైషధీయచరితం 
మెనమామకు చూపించాడట. అప్పుడు అది చదివి మమ్మటుడు. “నువ్వు ఈ కాన్యం 

కొంచెం ముందుగా నాకు చూపీస్తే బాగుండేది; నా కావ్య వకాళలోని దోష[పకర 

ణంలో వివిధదోషాలకు ఉదాహరణలు చూపడాసీకి ఆ కావ్యంలోను ఆ కావ్యంలోనూ 

వెదకి చాలా శమపర్డాను. నీ కావ్యం అప్పుడే లభించి ఉంటే అన్ని దోషాలకీ 

ఉదాహరణలు రీనిలోనే లభిస్తున్నాయి కాబట్టి నా కాశమ ఆంతా తప్పి ఉండేది” 
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అని అన్నాడట. ఇది పండితు లందరూ |పసిద్దంగా 'చెప్పుకొనే కథ. అందుచేతనే! 
కాబోలు శ్రీ హర్ష డొక సర్గాంత పద్యంలో “నా కావ్యాన్ని 'కాళ్మీర పండితు లందరూ 

మెచ్చారు.” అని [వాసుకున్నాడు. నైషధీయచరితం ఆనాటి కాశ్మీరదెశపండితుల 

మన్ననలు పొందిందంటే బహుళా (క్రీ హర్షుడు మెనమామగారి సలహాల |వకారం 

ఎన్నో మార్పులు చేసి ఉండాలి. ముందుగా ఆయనకు చూపిన కావ్యానికీ చివరికి 

రూపొందించినదానికీ చాలా భేదం ఉండి ఉండాలి. 

తి, మమ్మటుని కాలం:. మమ్మటుని కాలాన్ని యాభైసంవత్సరాల ఇటూ 

అటూలో నిర్ణయించవచ్చు. మమ్మటుడు అభిన వగుప్పుణ్ణీ సగారవంగా పేర్కొ 

న్నాడు. బహ్ముగంథనిర్మాత ఆయిన అభినవగుప్తుడు ఓర గంధాన్ని 980 లోను, 

మరొక (గంథాన్ని 1020 లోను రచించినట్లు ఆధారా లున్నాయి. అందుచేత. 

ఆతని [గంథరచనాకాలం |క్రీ శ, 980.1020 సంవత్సరాల మధ్య ఆని నిర్ణయించ 

బడింది. అభినవగుప్తునికీ మమ్మటునికీ మధ్య కనీసం ము'ప్పె నలభై సంవత్స 

రాల వ్యవధానమైనా ఉండాలి. భోజుని దాతృత్వాన్ని వర్షించే ఒర శ్లోకం మమ్మ 

టుడు కావ్య(పకాశలో ఉదాహరించాడు (చూ. ల్లో. 05). భోజుడు 1054వ సంవ 

త్సరం దాకా రాజ్యం చేసినట్టు చెప్పడానికి (ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. అందుచేత 

మమ్మటుడు 1050 [పొంతంలో గం థరచన చేసినట్లు నిర్ణయించవచ్చు. మమ్మ 

టుని కావ్య పకాళశకు ఆతి పాచీనవ్యాఖ్యానమైన ‘సంకేతం రచించిన మాణిక్య 

చందు డనే జైనపండితుడు ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని 1159లో వూ ర్రిచేసి నట్టుగా చెప్పు 

కున్నాడు. ఈ ఆధారాలను పట్టి మమ్మ టుడు పద కొండ వశతాబ్దం ఉత్తరార్గానికి 

సంబంధించి నట్టు నిశ్చితంగా చెప్పవచ్చు. భోజమమ్మటులు సమకాలికులే ఆయినా 

భో జుడు ర చించిన సరస్వతీక ంఠాభరణ .శృంగార పకాళాద్మిగంథాలను మమ్మటుడు 

కాని, మమ్మటుని కావ్యపకాశను భోజుడు కాని చూచినట్లు కనబడదు. వారిద్దరు 

ఒకరి కొకరు సుదూర పాంతాలలో ఉండడ మే దీనికి కారణం. భోజుని కీర్తి ఆతనిని 

వర్ణించ పద్యాలూ మాతం కాశ్ట్మీరంపరకూ వ్యాపించి ఉండవచ్చును. 

4 మమ్మటుని పొండిత్యం:. మమ్మటునికి అనేక శాస్త్రాలలో మంచి 

పాండిత్యం ఉన్నట్టు కావ్యుపకాశను పట్టి స్పష్టం అవుతుంది. వ్యాకరణ. పూర్వ 

మీ మాంసా. న్యాయ-సాంఖ్య బౌద్ద - శివ సిద్ధాంతాలలో సమానమైన ప్రావీణ్యం 

ఉన్నా వ్యారరణకాస్త్రం ఇతనికి అభిమానళాస్త్రంగా కనబడుతుంది. ఆయితే 
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ఈనాడు ఈతని రచనలు*కావ్య_పకాశ' శబ్దన్యాపారపరిచయం'అనే అతిలఘువైన 

(గంథం ఈ రెండే లభిస్తున్నాయి. 

ర్. కొష్య(పకొశ:- యావద్భారతదేశంలో కావ్యపకాశకు ఉన్నంత 

(వపచారం మరే అలంకార శాస్త్ర గంథానికీ లేదు. ఇది రచించబడిననాటినుండి నేటి 

వరకూ దీనికి ఇంత (పసిద్ది ఉంది. అందుచేతనే రీనికి ఎంతోమంది మహాపండి 

తులు సంస, త భాషలో కా స్రీయపద్దతిలో వాసిన వ్యాఖ్యానాలు నలఖె ఎనిమిది 

బాకా (48) ఉన్నాయి. హిందీ గుజరాతీ మొద లైస తత్తత్సాింతీయ భాషల 

లోను, ఆంగ్ల భాషలోనూ వి స్సతములైన వ్యాఖ్యానా లున్నాయి. దీనిని పట్టి ఈ 

(గంథానికి పఠనపాఠనాదివచారం ఎంతగా ఉందో ఊహించుకొనవచ్చును. 

మమ్మటుడు నూతనంగా ఆవిష్కరించిన సిద్దాంతా లేసీ లేవు. అయితే అలంకార 

శాస్తారినికి సంబంధించిన విషయా లన్ని నియమబద్దమైన రీతిలో ఒకచోట కూర్చి 

(ప్మపథమంగా ఒక సమ్మగమైన ఆలంకార శాస్త్ర గంథం అందించిన ఘసత మమ్మ 

టునికే తక్కింది. మమ్మటుని తరవాత సుమారు వంద ఆలంకారళాన్త్ర గంథాలు 

(వీటిలో కొన్ని _పచురితము అయ్యాయి, కొన్ని కాలేదు) బయలుదేరాయి. వీటిలో 
నూటికి తొంబై కావ్యపకాశానుకరణాలే. వాటిలో కొన్నింటికి ఆ యా [సొంతా 

లలో [పచారం లభించినా సకలభారత ప్రసిద్ధి లభించలేదు. ఈ విధంగా అలంకార 

కాస్త గంథధనిర్మాణంలో నూతనపథ వదర్శకుడుగా మమ్మటునికి ఉన్న విఖ్యాతి 

అసాధారణ మైనది. ఆందుచేతనే కొందరు వ్యాఖ్యాతలు ఇతడు సాజుత్తు హగ్గేవి 

అవతారం అని స్తుతించారు, 

6. కావ్యవకాశలో కారికలు, వృతి, ఉదాహరణలు అని మూడు 

అంశాలు ఉన్నాయి. కారికలు, వృత్తి మమ్మటుడు రచించినవే. ఉదాహరణలు 

సూతం ఆయా (పాచీనకావ్యాలనుంచి, అలంకార శాస్చ్ర గంధాలనుంచి "సేకరించి 

నవి. కారికలు కూడ మమ్మటునివి కావు, ఎవరో _పాచీనవండితుడు రచించినవి 

అయి ఉంటా యని ఒక వాదం ఊంది కాని ఆది “వాదో వాదాయ శేవలము”. 

మొత్తం (గంథం పది ఊల్లాసాలుగా ఏభబీింపబడీ ఉన్నది. సూలంగా శః ఉల్పా 

సాలలోని విషయాలు ఇవి; 

7, (వపథమోల్లానం.: (పథ మోల్లాసం ఓక విధంగా ఉ పోద్దాతం వంటిది. 

భారతీవందనానంతర౦ కావ్యుపయోజనం, తరవాత కావ్యలక్షణం, “పిమ్మట కావ్య 
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హేతువు చెప్పబడ్డాయి. చివర (తివిధకావ్యవిభాగం సోదాహరణంగా నిరూపించ 

బడింది 

8 కావ్య|పయోజనం:- కావ్యంవల్ల (పయోజనం ఏమిటి? కేవలం ఆనందం 

కలిగించడ మేనా మరొకటి కూడ ఏదైనా ఉందా అనేది [పశ్న-. ఆనందం కలిగిం 

చడం [పధాన్నపయోజనమే అయినా ఆదొక్క చే పయోజనం కాదు; సన్మార్లోప 

దేశం కూడా కావ్యానికి [ప్రయోజన మే ఆని భారతీయులై న ఆలంకారికుల ఆధి 

పాయం. “కళ కళకోసమే” అనేది వీరికి ఆంగికార్యం కాదు, ఒక్క కావ్యమే 

కాదు; వాజ్మయం ఆంతా, ఆది ఏ షక్రియ అయినా, సన్మార్లో వదేశంకోసమే ఆని 

ఏరి సిద్దాంతం. మమ్మటుడు కూడా ఈ విషయమే (పతిపాదించాడు. ఆయితే 

ఉపదేశించవలసినది ఏమిటి ఆనే |పశ్న కలుగుతుంది. ఆ యా దేశ కాలాదులను 

పట్టి, తన అభిరుచిని పట్టి, కవియే ఆ విషయం నిర్ణయించుకోవాలి. ఉదాహరణకి 

కొందరు | పాచీనకవుల కావ్యాలలో వైదికమతానికి సంబంధించిన ఆంకాల ఉప 

దేశం కనబడుతుంది. బౌద్దుల కావ్యాలలో బౌద్ధమతానికి సంబంధించిన విషయాల 

ఉపదేశం, జైనుల కావ్యాలలో వారి మతానికి “సంబంధించిన విషయాల ఉపదేశం 

కనబడతాయి. "స్పెన్సర్, మిల్టన్ మొదలై నవాళ్ళ కావ్యాలలో .శీసుమకానికి 

సంబంధించిన అంకాల ఉపదేశం కనబడుతుంది. ఈ నాటి కవుల రచనలలో న 

సమాజం, మానవతావాదం, విష్టవం మొదలైన అంశాల ఉపదేశం కనబడుతున్నది. 

ఒక రచనను 'కావ్యం' అనాలంటే, ఉవదేశించబడే విషయం ఏదైనా, శబ్దగుంఫన, 

భావావిష్కారం, ఆలంకార పయోగం మొదలై నవాటిజేత ఆది ఆనందజనకంగా 

కూడా ఉండాలి. కేవలం ఉపదేశం మాతతమే ఉన్న సృ్మతులు మొదలైనవి 

ఉన్నాయి. ఆవి ఛందోబద్ధంగా కూడా ఉంటాయి. అయినా వాటిని కావ్యం 

అనరు. ఆదే విధంగా రచన ఏంత అందంగా ఉన్నా ఏదో ఒక ఉపదేశం లేకపోతే 

అది కూడా కావ్యం కాజాలదు. రెండూ ఉంటేనే కావ్యం. ఇది ఆలంకారికుల 

మార్గం. 

9. కావ్యలతణం:. కావ్యం అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా 

ఆతి పాచీనకాలంనుంచీ ఆలంకారీకులు కావ్యలక్షణం చెపుతూనే ఉన్నారు. వీటిలో 

కొన్ని లక్షణాలు స్వరూపసూచనమాతపరాలుగానే ఉంటాయి. పరిపూర్ణ లక్షణాలు 

భావు. లేని పదాలు కొన్ని అధ్యాహార౦గా తెచ్చుకొని పూ రిచేసుకోవాలి. కొన్ని 



"16 

లక్షణం చెప్పాలి అని చెప్పిన లక్షణాలు, ఆవి కొందరికి 'అంగీకారయాగ్యాలు. 

ఆయినా కాకపోయినా రచయితలు వాటిని పరిపూర్ణలక్ష ణాలు అనే ఉద్దేశంతో 

చెప్పి ఉంటారు. 

10. ఆలంకారికులలో కావ్యాలంకారరర్న అయిన భామహుడు ఆతి 

(పాచీను డని చాలామంది పండితుల అభ్మిపాయం. దండియే |పాచీను డని పి 

కాణేగారి అభ్మిపాయం. భామహుడు దండికి తరవాతివాడే అయి ఉంటా డని, 

బహుళా అతడు బౌద్దపండితు డై ఉంటా డనీ నా ఆధి పాయం, (చూ_ఆంధ పెదేశ 

సాహిత్యఅకాడ మీ [పచురించిన కావ్యాదర్శం వస్తావన). 

11. కావ్యాలంకారంలో భామహుడు (క శ 725-190) ఒర్ చోట 

“శద్దార్థౌ సహితౌ కావ్యమ్” ఆని అంటాడు, ఇదే భామహునికి ఇష్టమైన కావ్య 

లక్షణం అని చాలామంది ఆభ్మిపాయం. “ఒర దానితో ఒకటి 5లిసీ ఉన్న శద్దా 

ర్ధాలు కావ్యం”అని దీని అర్హం. ఇలాంటి కలయిక [పతివార్యంలోనూ ఉంటుంది. 

“అన్యూనానతిరికంగా ఈ రెండూ ఉండాలి; ఆప్పుడే అది కావ్యం అవుతుంది” 

అంటూ ఏవేవో సర్దుబాట్లు చేసి చెపుతూ ఉంటారు. పతీ ధాస్ట్ర గంథంలోను, 

స్మృత్యాదులలోను శోబ్రారాలను తూచి వాడతారు. అందుజీత ఈ సహితత్యం వాటి 

లోనూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది సరియెన లక్షణం అవడానికి ఏలు లేదు. చ| వాక్య 

నికి ముందు భామహుడు శబ్బాలంకారలను గూర్చి ఆర్థాలంకారాలను గూ చర్చి 

సాడు. “కొందరు శబ్దాలంకారాలు (ప్రధానమైనవి అంటారు. మరికొందరు ఆర్థా 

లంకారాలు [ప్రధాన మైనవి అంటారు. నా అధిపాయం (పకారం రెండూ సమ 

(పాధాన్యం కలవే” అని చెప్పి (1-18-18) ఈ వార్యం |వాస్తాడు. అందుఎత 

పెన చెప్పిన శబ్దార్ధాలంకారాలను అన్వయించుకొని “సహితౌ' అనే పదానికి 

"శద్దా లంకారార్థాలంకారసహితా అని అర్థం చెప్పుకొని “శబ్రార్లాలంకొరాలు ఉన్న 

శద్దారాలు కావ్యం"అని లక్షణం చెప్పుకుంటే అది సమంజసంగా ఉంటుంది. లేదా 

ఇది స్థూలంగా చెప్పిన లడణం అనుకొని ఈ పరిచ్చేదంటోనే రాబోయే “అల 

శా రవద,గామ్యమర్థ్యం న్యాయ్యమనాకులమ్” (1.5) ఆనే వార్యం లక్షణం 

అని చెప్పుకోవా 

12 ఇదే విధంగా దండి (క. శ. 660. 680) కొవ్యాదర్శంలో శప్పిన 

“ఇష్టారవ్యవచ్చిన్నా పదావలీ” అనేది కావ్యలకషణం అని చాలామంది ఆంటూం 
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టారు. వాస్త వానికి దండి ఈ వాక్యాన్ని ఘటంలోని వూ ॥ ౯ .వ్యలదణంగా ఉద్దేశించ లేదు. ఈక. 
టం వ | ట ర్వావరాలు వరి రిస్తే ఈ శనిషయం తెలుస్తుంది. _వథ మపరిచ్చేదం 

ఎనిమిదవ కోకంలో *ళాసజానం * ర శొప్రుక్లొ ౦ లేనివాడు గుణదోషాలు ఏటా. గహించకలుగు 
లాడు?” అని చెప్పీ దండి. క 

“అత; | వపజా" | ౧ (2౯ నాం ప్యుత్పతి మధిసంధాయ సూరయః, 
చా య 

వాలం ఎచితమార్గాణాం నిబబన్లుః [కియావిధిమ్. 

కై శరీరం చ కావ్యానామలజా్యా-రాశ్చ దర్శితాః, 

శరీరం తావదిష్టార్గ వ్యచ్చిన్నా పదా వళీ" (కావ్యాదర్శ 1,9, 10) 

అని అంటాడు. “అందుచేతనే పండితులు _పజలకు ప్యుత్పత్తి రలగడంకోసం 

పేచ్చితమార్గములు గల వాక్కుల నిర్మాణవిధానాన్ని చెప్పారు. కావ్యశరీరాన్ని 

అలంకారాలను కూడా చూపించారు. ఇష్టంగా ఉండే ఆర్థాన్ని | పతిపాదించే పద 

సముదాయమే కావ్యానికి శరీరం" అని ఈ శ్లోకాల ఆర్థం. దీనిని పట్టి దండి 

కేవలం “ఇష్టార్థకపదసముదాయం కావ్యానికి శరీరం”అని మ్మాతమే చెప్పుతున్నాడు 

గాని దీన్ని కావ్యలక్షణంగా చెప్పడం శేదు. రెండవ శ్ఞోరంలో “యథాసామర్ద్య 

మస్మాభిః [కియతే కావ్యలక ణమ్ " అని చప్పి తరవాత కొన్ని శో కాలలో వాజ్మ్య 

యానికి ఉన్న పాశస్తాన్ని వర్ణించి ఈ వాక్యం చప్పడంచేత ఇదే దండ్యభిమత 

మైన కావ్యలకణం అని చాలామంది |భాంతిపడడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. 

రెండవ శ్లోకంలోని “రావ్యలక్షణం” అనేద ఈ [గంథానికి పేరు, ఎవరైనా రచయిత 

యథాశ క్రిగా ఫలానా [గంథం రచిస్తున్నాను అని చెప్పుకుంటాడు గాని ఫలానా 

దానికి లక్షణం యథాశ క్రిగా చెపుతున్నాను అని అనడు. దండి రచించిన (గ్రంథా 

నికి 'కావ్గలష్షణంి ఆనే పేరు. “కావ్యాదర్శం'అనే పేరు అత డెక్క.డా చెప్పలేదు 

పెన చెప్పినట్టుగా “కోవ్యలకణం' అనగా కావ్యానికి లక్షణం అని ఆర్థం చీసుకొ! 

ఎవరో వ్యాఖ్యాత మరొక "పేరు ఏదీ |గంథంలో కనబడక పోపడంచేత. 

“ఆదిరాజయళోనిమృమాదర్శం ప్రాప్య వాజ్మయమ్, 

తేషామసన్నిధానేఒపీ న స్వయం పశ్య నశ్యతి” (రా.ఆ.1.5) 

ఆనే శ్లోకం చూచి దీనికి కావ్యాదర్శం అనే “పేరు "పెట్టి ఉంటాడు. “కావ్యలన 

2 
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రత్న శ్రీ"అనే వ్యాఖ్యానం రచించిన ఒక సింహళ దేశీయ డైన రత్న శ్రీ ఆనే వండి 

తుడు ఈ గంథం పేరు “కావ్యలక్షణం" అని స్పష్టీకరించి ఉన్నాడు. 

13 ఈ విధంగా దండి పరి పూర్ణ మైన లక్షణం ఏదీ చెప్పలేదు. పైన 

ఉదాహరించిన శ్లోకాలలో ని విషయా లన్నీ చేర్చితే ఏర్పడిన“*సాలజ్యా_రా ఇష్టార 

వ్యవచ్చిన్నా విచిత మారా పదావలి! కావ్యమ్ "ఆనే వాఠళ్యం దండికి అభిమత మెన, 
॥ Nn ial 

ఆతడు సూచించిన కావ్యలక్ష ణం అని చెప్పవచ్చును 

14. కావ్యాలంకారసూ తరచయిత అయిన వామనుడు( ఎనిమిదవ శతాబ్దం) 

కూడా స్పష మైన లక్షణం ఇవ్వకుండా సూచించి ఉన్నాడు-“కావ్యశబ్తోఒ యం 

గుణాలజ్కారసంస్కృృతయో।ః శబ్దార యోర్వర్తతే, భక్యా తు శబ్దారమాతవచనః 

ఆత గృహ్యళలే”, (కా. ఆ. సూ, పే. 1) దీనిని పట్టి ““ణాలంకార సపాతొ బారా 

కావ్యమ్” అని వామనునికి ఆభిమత మైన కావ్యలక్షణం అని స్పష్టం అపుతుంది, 

15. “కావ్యాలంకార” కర్త ఆయిన ర్నదటుడు కూడా (కీ, శ. 900 

[పాంతం) కావ్యలక్షణం చెప్పకుండా “సను శ దారా కావ్యమ్” (పే. 8) ఆని 

మాతమే |పసంగవళంచేత అన్నాడు. దీనికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ నమిసాధువు “ఈ 

రెండింటికీ సమపాధాన్యం కాబట్టి ఈ రెండూ కలిసేనే కావ్యం అవుతుంది” 

అన్నాడు, 

16. ఈ విధంగా ధ్వనిసిద్దాంతస్థాపనకు ముందు ఏ ఆలంకారికుడూ 

కూడా కావ్యానికి ఆన్యా వ్యతివ్యా హ్యసంభ వదోషగ స్తం కాని లక్షణం చెప్పడానికి 

(ప్రయత్నించలేదు. ఎంతసేవూ శబ్దార్దాలూ వాటికి సంబంధించిన గుణాలంకా 

రాదులూ. వీటి చుట్టూ మాత మే తిరిగారు. కావ్యాత్మను గూర్చి వీళ్లు ముచ్చటించ 

లేదు. “ధ్యని కావ్యానికి ఆత్మ" అని ఆనంద వర్ణ నుడు న్ధాపించడంతో తరువాతివా 

ళ్ళందరూ, వాష్ట ధ్వనిని అంగీకరించినవా శ్లైనా, ఆంగీకరించనివా శానా, కావ్య 

లవషణంలో కావ్యాత్మను గూర్చి మాటలాడడం (పారంభించారు. ఆయితే ధ్వన్యా 

లోకరచయిత ఆయిన ఆనందవర్దనుడూ (తొమ్మిదవ శతాబ్దం), తద్వ్యాఖ్యాత 

అయిన అధినవగుప్తుడూ(పదవ శతాబ్ధం ఉత్తరార్థం)కూడా కొవ్యలక్షణం ఏరీ ఇవ్వక 

పోవడం గమనారం. “శబారశరీరం రావత్కా.వ్యమ్” (ధ్వన్యా. షే, 16). “కావ్య 
J oe 

విశేషో హి విశిషార్ర పతిప త్రిహేతుః శబసనర్భ్శవిశేషః" (ధ్వన్యా పే. 800) అని 
ER) తాజ్ 6 0 ' 

మ్మాతమే (ససంగవంశంచేత ఆనంద వర్జనుడు అన్నాడు. 
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17. “వ్మకో క్రిజీవితం” రచించిన కుంతకుడు (వదకొండవ శతాబ్దం 
ప్రారంభం.) 

“శబ్రార్థా సహితౌ యత కవివ్యాపారశాలిని, 
బనై వ్యవస్థితా కావ్యం తద్విదాహ్హాదకారిణి". j.7 

అని కావ్యలక్షణం చెప్పి సాహిత్యం ఆంటే ఏమో విశదీకరించాడు. 

భోజుడు (పదకొండవ శతాబ్దం (పారంభం “సరన్వతీకంఠాభరణం "లో 

ఒక కావ్యలక్షణాన్ని నూచిందాడు. 

“నిర్జోషం గుణవత్ కావ్యమలజ్కా-రైరలజ్క తమ్, 

రసాన్వితం కవిః కుర్వన్ కీరిం (ప్రీతిం చ విన్హతి (పే, 2). 

దీనిలోని “నిర్జోషం గుణవత్, అలంకారైః అలంకృతమ్, రసాన్వితం కావ్యమ్”అనే 

దానిని భోజునికి సంమత మైన కావ్యలశ్షణంగా (గహించవచ్చును. 

18. అగ్నిపురాణంలో దండి . భోజులు ఇచ్చిన కావ్యలత్షణాలని కలిపి 

“ ఇష్టార వ్యవచ్చిన్నా వదావలీ; కావ్యం స్పురదలంకారంగుణవద్దోష వర్టితమ్” 

(1.6.7) ఆనే లక్షణం ఇవ్వబడింది. అగ్నిపురాణంలో ఉన్న ఆలంకారశాస్తా9నికి 

సంబంధించిన విషయా లన్నీ భోజుని సరస్యతీక ంఠాభ రణంనుండి (గహించ 

బడిన వని పండితుల అధి పాయం. (చూ.పి.వి,కాణే, “సాన్స్కీ9ట్ పాయటిక్స” 

[i సంపుటం. పేటి 201) 

19. మమ్మటుడు ఇచ్చిస “తదదోషా శజ్దారౌ” ఇత్యాదికావ్యలక్షణం ధ్వని 

వాదులకు ఇరరులకు కూడా అంగీకారయోగ్యంగానే ఉన్నది, ఆ లక్షణంలో ధ్వనిని 

కాని, రసాన్ని కాని సత్యషంగా (Directly) చేర్చకపోవడ మే ఇందుకు కారణం. 

తరవాత ఆతడు చేసీన వతిపాదనను పట్టి గుణాలు రసధర్మాలు గాన గుణాలు 

ఉండా లని చెప్పగానే రసం ఉండా లనికూడా సూచితం అవుతున్నా, గుణాదులు 

ళబ్దారాశితాలు అనే వాళ్ళకు కూడా ఆంగీకారయోగ్యం అయే టట్టు, ఆతడు రసం 

మాట లకణంలో ఎత్తలేదు. తరవాత వచ్చిన ఆలంకారికులు చాలావరకు సుమ్మ 

టుని లక్షణాన్నే అనుసరించారు. 

20. “ఆదోషా సగుణా సాలజ్యా.రౌ శబ్ధార్థౌ కావ్యమ్ ”. 

-హేమచందుని కావ్యానుళాసనం. శే ఏ 19 



20 

“గుణాలంకారసహితా శద్దార్దా దోషవర్శితౌ, 

గద్యపద్యోభయమయం కావ్యం కావ్యవిదో విదుః.” 

-|పతాపరు ద్రీయం, 11. l. 

“శబారౌ నిరోషా సగుణా [పాయః సాలజ్కారౌ కావ్యమ్” 
స @® ౧ 

కావ్యానుళాసనం, “శే 14 

“నిరోషా లక్షణవతీ సరితిర్గుణభూషణా, 

సాలంకారరసానే క వృత్తి ర్వాక్కావ్యనామభాక్ ట్ 

-చందాలోకం. IL. 7. 

“కావ్యం రసాదిమద్వాక్యం శుతం సుఖవి శేషకృత్ ” 

-అలంకార శేఖరం. పే. 2. 

“ఆస్వాదజీవాతు; పదసందర్భః కాప్యమ్” 

-చండీదానుడు. 

“వాక్యం రసాత్మం కావ్యమ్” (సాహిత్యదర్చణం. "పీ, ల). 

“రమణీయార్భపతిపాదకః శబ్దః కావ్యమ్”(రసగంగాధరం. పె. 4). 

ఈ విధంగా ఆలంకారికులు కావ్యానికి లక్షణం చెప్పి ఉన్నారు. వీటిని పరిశీలి'సే 

(1) “గుణాదులున్న శబ్లారాలు రెండూ కావ్యం” అని కొందరూ (2) “రసం ఉన్న 
ar) 

శబ్దారా లే కావ్యం" అని కొందరూ; “మనోహరమైన అర్జాన్ని బోధించే శబ్దం 

కావ్యం' అని కొందరూ, “రసం ఉన్న శబ్దమే కావ్యం” అని కొందరూ అషణం 

చెప్పినట్టు కనబడుతుంది. శ బార్హాలు రెండూ కలిసీ కావ్యమా, అంద మైన అర్ధం 

బోధించే, లేదా రసం ఉన్న శబ్దం కావ్యమా అనే విషయంలో, “కావ్యలక్షణంలో 

శబ్హానికే _పాధాన్యం ఇవ్వాలి” అని పండితరాయలు సయు క్రికంగా స్థాపించాడు. 

కావ్యంలో బోధించబడే ఆర్థం మనోహరంగా ఉంటే చాలు; ఆ మనోహరత్వం 

దేనిని పట్టి వచ్చినా రావచ్చు. కొన్ని చోట్ల రసంచేత, కొన్ని చోట్ల వస్తుధ్యని 
లు ॥ న ౧ జాకీ 

చేత, కొన్ని చోట్ల అలంకారంచేతా కూడా రావచ్చు అని పండితరాయల అభి 

(ప్రాయం. కావ్యలక్షణాలను గూర్చిన వి సృతచర్చను తెలుసుకొనగో రేవారు మా 
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“The contribution of Panditaraja Jagannatha to Sanskrit Poetics” 

అనే |గంథంలో (మొదటి సంపుటం కి2.56 పేజీలలో) చూడవచ్చును. 

21. కావ్యహేతువు:- కావ్యానికి హేఠువు ఏది ఆనే విషయంలో ఆలం 

కారికులలో అభి పాయ భేదం ఉంది. (1) (పతిభ , వ్యుత్పత్తి, అభ్యాసం. ఈ మూడిం 

టిలో ఒక్కొక్కటి స్వతం్యతంగా కావ్యనిర్మాణహేతువు అవుతుం దని కొందరి 

ఆధి పాయం, (2) ఈమూడూ కలిస్తేనే కావ్య హేతువులు అవుతా యని కొందరి 

'ఆధి పాయం, (8) (పతిభ ఒక్క- టే హేతు వని కొందరి అని పాయం. అయితే 

పతిభకే [పాధాన్యం ఇచ్చేవారే అధికంగా ఉన్నారు. [పతిభ లేని వ్యుతృత్య 

భ్యాసాలు ఉత్త మకావ్యసృష్షికి ఉపకరించ వనీ ఆసలు పతిభ ఆంటూ ఉంచి 

దానికి ఇవి తోడ్పుడతా యనీ వీరి అధిపాయం. ఈ మూడూ కలిసి కొవ్య హితువు 

అని చెప్పినా కూడ మమ్మటుడు చివరికి (పతిభకే ఎక్కువ (పాధాన్యం ఇచ్చాడు. 

ఈ విషయంలో కొందరు పాచీనాచార్యుల వాక్యాలు పరిశీలిద్దాం, 

నిని. “స్కృతిర్వ్యుతీత విషయా మతిరాగామిగోచరా, 

బుద్దిస్తాత్కా-లికీ జేయా (పజా తెగికాలికీ మతా. 

(ప్రజ్ఞాం నవనవోన్మేషళాలినీం (పతిభాం విదుః, 

ద్వే వర్మనీ గిరాం దేవ్యాః కాస్త్రజ్బు రవికర్య చ, 

(పజ్డోపజ్జం తయోరాద్యం (పతిభోద్భవమ న్లిమమ్". 

-కా|ప సంప్రదాయ పరాశినీవ్యాఖ్య, పే. ర 

“గడిచిపోయినవాటికి సంబంధించినది "స్మృతి". రాబోయే విషయాలకి సంబం 

ధించినది“మతి”. వర్తమానవిషయాలకి సంబంధించినది “బుద్ది”. మూడు కాలాలకు 

సంబంధించిన విషయాలు (గహించేది (పజ, (కొత గౌత్ర రీతులలో విరసించీ 

( మెరిసిపోయే) వజ్జయే “పతిభ” శాస్ర్రమూ, కావ్యమూ అని సరస్వతీదేవి 

మార్గాలు రెండు. ఏటిలో మొదటిది (శాస్త్రం) (ప్రజ్ఞవల్ల పుడుతుంది. ర0డవది 

(కావ్యం) _పతిభ వల్ల పుడుతుంది”అని ఏటికి అర్ధం. “క కి”అనే నామాంతరం గల 

ఈ |పతిభను చాలామంది ఆలంకారికులు ఈ విధంగానే నిర్యచించారు- 

భట్టతౌతుడు:- 

“పజ్ఞా నవనవోన్మేషశాలినీ వతిభా మతా, 
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తదను ప్రాణనా జ్లీవవర్గ నానిపుణః కవిః. 

తస్య కర్మ స్మృతం కావ్యమ్". 

ఆభినవగుప్తుడు :- 

“పతిభా ఆపూర్వవనునిర్మాణక్ష్షమా (పజ్జా.తస్య విశేషో రసావేశ 

వైశద్యసౌన్దర్యకావ్యనిర్మా ణక్షమత్వమ్ (లోచనం. పీ, 92) 

“శ క్రి; | పతిభానమ్; వర్ణనీయవస్తువిషయనూతనోల్లేఖశాలిత్వమ్” 

(లోచసం. పే 817) 

మమ్మటుడు:- 

“శకి ః కవిత్యటీజరూపః సంస్కార విశేషః” (కావ్య పకాశ. పే. 8) 

వాగ్భటుడు :-- 

“ వసన్న పదనవ్యార్షయుక్తుద్భోధవిధాయిని, 

స్పురన్నీ సత్క వేర్చుద్దిః (వతిభా సర్వతోముఖీ, 

(వాగ్బాటాలంకారం. "పీ, 4) 

రాజ కేఖరుడు:-- 

“యో శబ గామమ్, అర్హసార్హ మ్, ఆలజ్కాార తన 9మ్, ఊఉ కిమారము,. 
ద 0 o అంత్ అలతి ౧ 

ఆన్యదపి తథావిధమ్ ఆధిహృదయమ్ పతిభాసయతి సా (పతిభా. 

(కావ్యమీమాంస. 26.27), 

ర్కుదటుడు:- 

“మనసి యదా సుసమాధిని విస్పురణమనేక ధాభిధయా, 

అక్టిష్టాని చ పదాని విభాన్ని యస్యామసౌ శక్తిః, 

(పతిభేత్యపరై రుక్షా” (కావ్యాలంకారం, "పే, 6) 

“సహజ శకిరూపమైన ఈ [పతిభ మానవులలోనే కాదు, పపవఖ్యదు 

లలో కూడా ఉంటుంది. అందుచేతనే అవి గూళ్ళు కట్టుకోవడం మొదలైన పనులు 

చేయకలుగుతున్నాయి” అని భ ర్భహరి వాక్యపదీయ ౮లో (tr. 1489181) 

[వతిపాదించాడు. 
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మహిమథట్టు:- కవి రసానికి అనుగుణమైన శజ్దార్థాలనుగూర్చి ఆలో చిన్తూ 
చితాన్ని స్థిరంగా నిలిపినప్పుడు ఒక్క నణంపాటు ఆత్మ చైతన్య స్పర్శ 

కలుగుతుంది. ఆదే (పజ్ఞ దానినే భగవంతుని మూడవ నేతం అంటారు. 
అప్పుడా కవి మూడు లోకాల లోనూ ఉన్న పదార్థాలను చూడ గలుగుతాడు" అని 

మహిమభ ట్టు ' పజ్ఞ'కు ఒర విధ మైన నూత నవ్యాఖ్య చేశాడు. 

“రసానుగుణశ బ్దార చిన్తాస్తి మితచేతసః, 

చణం స్వరూపస్పర్మోత్తా (పజ్జైవ (వతిభా రవేః, 

సా హి చక్షుర్భగవతః తృతీయమితి గీయతే, 
యేన నాజుత్క_రోత్యేష భావాం స్రే)కాల్యవ ర్రినః" 

(వ్య క్రివివేకం. పే. 452.58) 
“పా క్రనాద్యతనసంస్కారప్రొఢా |వతిభా కాచిదేవ కవిశ కి 

-వ్యకో క్రిజీవితం. ఏ. 107 

(పతితా, శ్రీ ఒకటే ఆని చాలామంది అక్మ్ పాయం ఆయితే రాజ $ఖ 

రుడు మాతం ఈ రెండూ వేరనీ, శ క్రి |వతిభళరు మూలం ఆగి, [వతిభ శే కాదు 

వ్యుత్చ తిః కూడా ఇది మూలం ఆనీ ఆన్నాడు. 

“విపసృతిశ్స సా(శక్తిలి [పతిభాప్యుత్స తిభ్యామ్, 

కక్రికర్భృకే పా పతిధావ్యుత్ప త్రికర్మణీ 
(రావ్యమీమాంస. "సే. 26) 

2కి. వ్యత్ప త్రి :_ ఛందోవ్యాకరరణాదులలో మంచి పాండిత్యం, రోళలలో 
(పేవేళం, లోక వ్యవహార జ్ఞానం, యు కాయు క9వేరం ఇవన్నీ వ్యుత్వత్తి ఆని ఆలం 

కారికు లందరూ | పతిపాదిందారు. 

వ | ఆ ఫ్ జ # ఇ ళో or గ ఇ 24. ఆవ్బిసం 3. కావ్యంర్మాణచాతుర్యం ఉన్ని వాని వద్దకు dd, go 

గానూ కూడ నిరంతరకావ్యనిర్మాణనొ ధన జీయడం అభ్యాసం. 

జర్. కావ్యనిర్మాణూనికి ఈ మూడూ ఆవసరమే, కాని ఈ మూడింటిలో 

[వతిభ చాలా పదాని మగది అఆ" చాలమంది ఆలంకారికులు (వతి పాదిందారు. 
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సహజమైన _పతిభ లేకపోయినా నిరంత రాభ్యాసంచేతా వ్యుత్చ తిచేతా సర స్వత్య 

నుుగహం పొందవచ్చును అని దండి, మంగళుడు మొదలైన ఇద్దరు ముగ్గురు 

మాతమే అంగీకరించారు. వ్యుత్చత్యభ్యాసాలవల్ల కూడా |పతిభ జనిస్తుంది; 

అందుచేత చివరికి పాధాన్యం ఆంకా (పతిభశేఅని వండితరాజాదుల అభిిపాయం. 

మూడూ కలిసి కావ్య హేతువు అన్న మమ్మటుడు కూడా |పతిభ కే [పాధాన్యం అని 

అంగీకరించాడు. ఈ విషయాన్ని గూర్చిన వి సృృతవిమర్శ మా “The Contri- 

bution of Panditaraja Jagannatha to Sanskirt Poetics” అనే 

గంథంలో చూడవచ్చును. 

26. కావ్యభేదాలు వం ఆనంద వర్గ నునికి ముందు ఉన్న ఆలంకారికు 

లందరూ కావ్యబాహ్యస్వరూపాన్ని పట్టి కావ్యవి భేదాలు ఏర్పరచారు. ఉదాహరణకి 

భామహుడు- 

(ఆ) ముందుగా కావ్యాన్ని రచనా (శబ్దసం్యగథన) భేదాన్ని పట్టి 

1) గద్యకావ్యం 2) పద్యకావ్యం అని రెండు విధాలుగా విభజిందొడు 

(ఆ) భాషాభేదాన్ని పట్టి 1) సంస్కృతం 2) ప్రాకృతం 8) అప భంశం 

ఆని మూడు విధాలుగా ఏభజించాడు. 

(ఇ) వస్తుభిదాన్ని పట్టి 1) వృత దేవాదిచరితశంసి 2) ఉత్పాద్య వసువు 

ల) కలాాశయం శ కాస్తారి శయం ఆని నాలుగు విధాలుగా విభజించాడు. 

(ఈ) నిర్మాణ భేదాన్ని పట్టి 1) సర్గబంధం (మహాకావ్యం), 2) అధినే 

యార్లం ల) ఆఖ్యాయిక 4) కథ ల) ఆనిబద్దం (ము క్రకం) అని ఐదు విధా 

లుగా విభజించాడు. భామహుని తరవాత వచ్చినవాళ్ళందరూ చాలా వరకు ఇదే 

పద్దతి ఆనుసరించారు. ఆనంద వర్ధనుడు “ధ్వని కావ్యాత్మ"” అని సిద్దాంతీరరిం చిన 

తరవాత పెన చెప్పిన విభజనంతో పాటు మరొక విధమైన కావ్య బేద విభ జనం 

కూడా (పారంభం అయింది. ఆనందవర్గనుడు, కావ్యాలు మూడు విధాలు అని 

స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా ధ్వని (ప్రధానంగా ఉన్న కావ్యం “ధ్వనికావ్యం ” అనీ, 

అ, పధానంగా ఉన్నది “గుణీభూతవ్యంగ్యం” ఆనీ, వ్యంగ్యస్పర్శ లేక శబారాల 

ఆందం మా[తమే ఉన్నది “నిత్రకావ్యం' అనీ పేతిపోదిం “అద్యతై వరాన్ని 

సూచించాడు. “వ్యజ్ఞ్యార్త స్య (పాధాన్యే ధ్యనిసంజ్ఞితః కావ్య పకారః, గుణఖావే తు 
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గుణీ భూ త వ్యజ్యమ్ వంట అం , కేవల వాచ్యవాచక వై చి త్యమా తాశయేణోవని బద్ద 
౧ 

(mn 

మాలేఖ్య పఖ్యం యదాభాసతే తచ్చితం కావ్యమ్. న తస్ముఖ్యం కావ్యమ్, కావ్యా 

నుకారోహి సః" (ధ్వన్నాలో రం. పే. 494). 

శి? తరవాత వచ్చిన ధ్వనిసిలాంతసమర్థ కు లందరూ ఈ విభాగాన్ని 

అంగీకరించారు. మమ్మటుడు ఆసందవర్ధనుడు చెప్పిన "పేర్లతో పొటు వాటికి 

వరసగా “ఉత మం” “మధ్యమమ్” “అధమం” అనే పేరు కూడా పెట్టాడు 
త ౧ యల 

28 ద్వితీయోల్డాసం =. మమ్ముటుడు ద్వితీయోల్లాసంలో శబ్ధార్థాల 

స్వరూపాన్నీ, వాటి భేదాలనూ పవరించాడు. ఒక శబ్దం ఒక అర్థాన్ని బోధిస్తుంది, 

ఒక ప్పుడు అదే శబ్దం దాని ఆసలు అర్థానికి దగ్గరగా ఉన్న మరొక ఆర్హాన్నీ, 

మరొకవ్పుడు కొంచం దూరంగా ఊన్న ఆర్హాన్నీ బోధిస్తూ ఉంటుంది. ఇది అస్ని 

భాషలలోనూ ఉన్న విషయమే. అయితే శవ్షానికీ, ఆర్థానికీ, ఉన్న సంబంధం 

ఏమిటి? ఒక శబ్దం ఎన్ని రకాల ఆర్జాలు బోధిస్తుంది? బోధించబడే ఆర్హాలను 

పటి శద్దాలలో ఎన్ని ఖీదాలు ఉంటాయి? శబ్దంలో ఉన్న ఆయా అర్జాలని 

బోధించడం ఆగే వ్యాపారానికి (పనికి) ఏమి'పేరు? ఇత్యాదివిషయాలన్నింటినీ 

గూర్చిన చర్చ కొన్ని వేల సంవత్సరాలనుంచి భారత దేశంలో మాతమే కసబడు 

తుంది. మరి ఎక్క.డా ఇంత వి సృతమైన చర్చ లేదు. ఈరాడు కొన్ని పాళ్ళాత్య 

భాషలలో కనబడే ఇలాంగి చర్చ ఆగ్యాధునికం. 'శీవలం ఒకటి ఒకటిన్నర శతా 

బాలకు పూరగం మాతమే | హరంభం అయింది, 
ళు ష్ గొ 1 

29. “౫ శబానికి ఇది అరం" అని ఏసికొన్న ఒక నిర్ణయాన్ని (సంకే 
(an © టు 

తాన్ని )పట్టి ఓరి శబం ఓక ఆరాన్ని బోరిసుంద ఆలా బోటీంచ శబం “వాచరం". 
bt, రు టల 0 + wa టు 

బోథించబడే ఆర్థం “హాచం". శగ్రంలో' ఉన్ని ఆ అర్థాన్ని బోదించడం ఆశే వని 

“గీ”. ఆ పనిగీ “వృతి” లేదొ “వ్యాపారం” అని పిర్లు. ఒకొ-రప్పుడు ఒక 

పదం తగ వాచ్యాగ్దంటో ఎటు, లేదా వాచ్యార్దాన్న పూర్తిగా విడిచి పెట్టి, మరొక 

అర్థాన్ని టోటిసుంది. ఆ అర్థానికి “లజ్యర్థం' అస్ ఆ అరాన్ని బోదించడం అనే 
‘ ఇ 4 (య 

వాపారానికి “లవణ” అనీ, అక్కడ ఆ పదానికి “లాక్షణిక పధం" టీ పేర్లు. 

అదే పదంవల్ల ఇంకా దూరమైన అర్థం ఒకొ-రప్పుడు బోధించబడుతుంది. ఆ 

బోధించబడే ఆర్హానికి “వ్యంగ్యార్లం అనీ, పదానికి "వ్యంజరం"అనీ, వ్యాపారానికి 

“వ్యంజన" ఆనీ పేరు. 
or) 
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30. శాస్త్రకారులలో కొందరు ఆభిధను మా|తమే అంగీకరించినా, చాలా 

మంది లక్షిణను కూడా ఆంగీకరించారు. ఆవే కాకుండా మరొర' వ్యాపారం 

“తాత్సర్యం" అనేది ఉందని మరి కొందరు ఆంగికరించారు. వీటికి అన్నింటికంటె 

ఖీన్నంగా మరొక “వ్యంజనా" వ్యాపారం అనే వ్యాపారం ఉందని స్థాపించిసవారు 

ఆనందవర్ద నాది ఆలంకారికులు. ఈ విధంగా ఆలంకారికులు _పధానంగా అభిధ, 

లక్షణ, వ్యంజన అనే మూడు వ్యాపారాలు(వృత్తులు), వాచ్యం, లచ్యుం, న్యంగ్యం 

అనే మూడు విధాలైన ఆర్డాలు, వాచకం, లాక్షణికం, వ్యంజకం ఆనే మూడు శబ్ద 

భేదాలు అంగీకరించారు. తాత్పర్యాదులు కూడా ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకదానిలో 

ఆంతర్గ తా లని నిరూపించారు. ఈ (తివిధశబ్ద భేదాలూ, (తివిధఆర్థ ఫేదాలు, వృత్తి 

త్రయమూ ద్వితీయోల్హాసంలో (పతిపాదించ బడ్డాయి. 

తిశే. లషణాదుల విషయంలో ఒక విషయం గురుంచుకోవాలి. ఒకో 

పదాన్ని స్యతం తంగా (పయోగించినప్పుడు ఆది తన వాచ్యార్రాన్ని నూతమే 

బోధిస్తుంది. “గజ్లా" ఆనే పదానికి “గంగానది"ఆని మాత మే ఆర్జం. “గౌళ అనే 

పదానికి “ఎద్దు” ఆని మా;తమే అరం ఈ పదాల వక్కన మరొక పదమో, 

మరి కొన్ని పదాలో చేర్చినప్పుడే ఈ పదాలు మరొక అర్థాన్ని బోధిస్తాయి “గదా 

యాం ఘోష:” ఆనే వాక్యంలో 'గగా'శబ్దం దగ్గర “మోష'శబ్రం ఉంది కాబట్టే 
ఇక్కడ “గంగా” శబ్దం “గంగాతీరం" ఆనే అర్హాన్ని బోధిస్తూన్నది “గా; 

వాహిక ౩" అన్నప్పుడు “వాహీఠ”ళ బ్లం పక్కన ఉండడంచేతనే “గో”శబ్దం “గోస 

దృకుడు"ఆనే ఆర్హాన్ని బోధిసూన్నది. ఆందుచేత లక్షణ అనేది (మరొక ఆర్థాన్ని 

గు్రించడం ఆనేది) “గంగా” ది శబ్లార్లాలైన “గంగానది” మొదలైన వాటిలోనే 
ఉన్నది కాని, శబ్దంలో లేదు, అర్థంలో ఉన్ని లాకణికత్యాన్ని శబానికి ఆరోపిం 

చారు. ఆందుచెతనే లక్షణను “ఆధిధాపుచ్చం'" (ఆభిధకు తోక) అనీ ఆంటారు. 

అందుచేత ఒక శబ్దం తన వాచ్యార్లం ఏది ఉందో దాన్నే బోధిస్తుంది; మరొక 
అర్జం టోధించాలి అంటే నూటికి 90 [ప్రదేశాలలో (ఆనగా నిరూఢలక్షణలలో 

తప్ప) మరొక శబ్దం పక్కన ఉండాలి. అందుచేతనే కొందరు శాస్త్రకారులు లశ 

ణను స్యతం త వృత్తిగా అంగీకరించలేదు. 

లీని. లక్షణవిషయమే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంక వ్యంజన మాట చెప్పనే 

అక్కంగ్రేదు. ఒక్ శబ్దం ఓక వాక్యంలో ఉన్నప్పుడే, కొన్ని పరిస్థితులలో నే, 

వ్యంజనావ్యాపారంచేత మరొక ఆర్హాన్ని బోధిస్తుంది. అందుచేతనే వ్యంజవావృతిని 
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ఒక వృత్తిగా ఆంగీకరించాలా అంగీకరించ నవసరం లేదా ఆని ధ్వనివాదులకూ 

ధ్వన్యభానవాదులకూ మధ్య వివాదం. ఒక వాక్యం విన్న వెంటనే దాని వాబ్యార్థం 

తెలిసిన తరవాత దానికంటె భిన్న మైన మరొర అర్హ మో, లేదా కొన్ని అర్జాలో 

గోతకు స్పురిస్తాయి అనే విషయం ఆందరూ ఆంగిరరిస్తారు. ఆయిలే ఆ విధంగా 

ఆ ఆర్జం స్పురించడానికి కారణం శబ్దంలో ఉన్న వ్యంజనావృత్తి అని ఆనంద. 

వర్గనాదులు అంటారు; ఆమమానాదులచేత వని జరిగిపోతూండ గా మళ్ళీ ఈ|కొత 

నృ త్తి తి ఎందు కని ధ్వన్యఖావవాడు అంటారు. ఈ విషయం మున్ముందు మళ్ళీ 

పరిశీలిద్దాం. 

తితి. తృతీయోల్త్లాసం :. వ్యంజకత్వం ఆనేది కేవలం శబ్దంలో నే కాడు; 

వాచ్యార్గ.. ల వ్యార్డ..వ్యంగ్యార్థాలలో కూడా ఉంటుంది ఆస్ ద్వితీయోల్లాసంలో 

(వతిపాదించిన విషయాన్నే మమ్మటుడు తృతీయోల్లాసంలో మళ్ళీ మరికొన్ని 

అంశాలు కూడా చేర్చి సోదాహరణంగా విశదీకరించాడు. 

34. చతుర్జోల్లాసం 3 ఈ ఊల్హాసంలో ధ్యనిభేదాలు, రసభావాదిస్యరూపం 

_పతిపాదించబడ్డాయి. భట్టలోల్లట.భట్టళంకుక.భట్టనాయకుల మతాలు ఏశదీక 

రించిన పిమ్మట ఆభినవగుప్పుని మతం సిద్ధాంతంగా [వతిపాదించ బడింది. 

385. వంచ మూల్తాసం 1. ఈ ఉల్లాసంలో ఎనిమిది గుణీిళూ తధ్యని భేదాలు 
సోదాహరణంగా [పతిపాదించ బడ్డాయి. ధిని. గుణీభూతధ్యని భేదాల పరస్పర 

సంసృష్టిసం5 రాల బతి ఎర దే అనేకలేదాలు పరిగణించిన పిమ్మట “ధ్యనిని 

అంగీకరించ వలసిన వని లేడు" (వ్యం'శావృ త్రిని స్టతంటతవృ త్తిగా ఆంగికరించ 
వలసిన ఆవశ్యకత లేదు) ఆస మీమాంసరనై యాయికాదుల మతం ఖండించ 
బడింది. 

86. షషోలానం :. ఆత్మల్పపమాణం గల ఈ ఉలాసంలో శజార లు జ్జ దబ టీ నో దణ 
చితాలు సోదాహరణంగా గా నిరూపించ టిడ్డాయి, 

37. స వ్రషూల్లాసం : = కావ్య పరాశలోని దశ షాల్దాసం అన్ని ఉల్పాసా 
లరన్నా చాలా పెద్దది. పమాణంవిషయంలో దాని తరవాత చెవ్పదగినది "సవ్ర 

మోల్స్లాసం. ఈ ఉల్హాసంలో పద-వాక్య. అర్థ డోషాదులు విసృతంగా, సోదాహర 
ఇంగా చెప్పబడ్డాయి, _పసకాను పస క్షంగా యచ్చభ్రశచ్చబ్దాల [ప్రయోగం మొద 
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లన విషయాలు కూడా 'ప్రతిపాదించ బడ్డాయి. ఈ దోష వకరణం చదివినవారికి 

ఎవరికైనా కవిత్వం (వాయాలంపే భయం కలుగుతుంది. ఎలా [వాసీగా ఏదో ఒక 

దోషం కనబడుతూనే ఉంటుంది. 

38. అష్టమోల్లాసం :. ఈ ఉల్పాసంలో కావ్యగుణాల నిరూపణం శయ 

బడింది, కావ్యగుణాల ఇతిహాసం చాలా ప్రాచీనమైనది. భరతుడు నాట్నళాన్త్రంలో 

(xvi-90) పది గుణాలు పేర్కొన్నాడు, గుణాలకీ ఆలంకారాలకి ఉన్న భేదాన్ని 

గూర్చి భరతుడు ఏమీ చెప్పలేదు. అర్జగుణాలు, శబ్దగుణాలు ఆనే నేదం కూడా 

చెప్పలేదు, అయితే ఆత డిచ్చిన లక్షణాలను పట్టి కొన్ని శద్దగుణా లనీ, కొన్ని 

'అర్ధగుణా లని, కొన్ని ఉభయగుణా లనీ కనబడుతుంది. వీటికి సాధారణలడణం 

చెపుతూ భరతుడు గుణాలు దోషాభావరూపా లని అంటాడు. 

89. భరతుని తరవాత భామహుడు కావ్యాలంకారంలో (Tr. 1.8) 

మాదుర్యం, (వసాదం, ఓజస్సు ఆని మూడు గుణాలు నూతమే పేర్కొన్నాడు. 

కాని లకణలవ్యాలద్వారా వాటి విసృత వివేచనం ఏదీ చేయకపోవడంచేత గుణాల 

'సంఖ్యాస్యరూపాదుల విషయంలో భామహుని ఆధిపాయం ఏమో ఇదమిత్తంగా 

చెప్పడం కష్టం. 

40. భరతుడు చెప్పిన పది గుణాలనే దండి కావ్యాదర్శంలో L410) 

చెప్పి ఉన్నాడు. ఈ గుణాలను వట్టి వై దర్భ-గౌడ మార్గాల (రీతుల) భేదం ఏర్ప 

డుతుం దని దండి [సతిపాదించాడు. ఈ పది గుణాలలో శేష, సమత, సుకుమా 

'రత, ఓజస్సు అనే నాలుగూ శబ్దగుణాలు, (వసాదం, అర్థ వ్య క్రి, ఉదారత, కాంతి, 

సమాధి అనేవి అర్హ గుణాలు, మాదుర్యం ఉభయగుణం అన్నట్లు దండి ఇచ్చిన 

లన ణోదాహరణ లను పట్టి ఊహించపలసి ఉంటుంది. దండి కూడా గుణాలకీ, 

'ఆలంకారాలకీ ఉన్న బేదాన్ని విశదీకరించలేదు. 

$1. కావ్యంలో గుణాలకి ఎక్కువ పాధాన్యం ఇచ్చిన ఆలంకారికుడు 

వామనుడు. ఇతడు గుణాల సంఖ్యను పదినుండి ఇర వెకి పెంచాడు. శ్రేష మొద 

లైన పది శబ్బగుణాలు, అవే పేర్లతో పది అర్ధగుణాలు అంగీక రించాడు. |వపథ 

మంగా గుణాలకీ ఆలంకారాలకీ మధ్య ఉన్న భేదాన్ని విశదీకరించిన ఆలంకా 

చికుడు వామనుడే అన్నట్టు కనబడుతుంది. గుణాలు కావ్యంలో సౌందర్యాన్ని 
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పుట్టిస్తా యనీ, ఆ సౌందర్యాన్ని ఆలంకారాలు పెంపొందిసా యసీ ఇతడు పతి 

పాదించాడు. 

42. దోషాలు గుణాభావరూపా లని వామనుడు అంటాడు, (11 11), 

గుణాలు దోషాభావరూపా లని మమ్మ టాదులు ప్రతిపాదించారు. ఒక్క విషయం, 

గమనించవలసి ఉంది. ఒక వస్తువు ఇతర వ స్యభావరూపం, అనగా ఇతర వస్తు 

భిన్నం, కావచ్చు, ఉదాహరణకి ఆశ్వం గజాభావరూపం ఆనీ, గజం అశ్యాభావ 

రూపం ఆసీ ఎప్పవచ్చు. అయినా అశ్వంళట' గొవ్ని విశషలకణాలు ఉంటాయి. 

గజంటో దూడా కొన్ని వి శేషలకణాలు ఉంటాయి. అందుచేత అశ్వం అనగా 

ఏమిటి అని [వశ్నించినప్పుడు గ జఖిన్నం అశం అనీ, గణం అనగా ఆశ్వభిన్నం 

అనీ బప్పినంతమ్మాతంచేత సరిపోదు. వాటి వాటి విశేష లవణాలు చప్పాలి. 

అందుచేతనే పండితరాయలు ఒక చోట [ర.గం. పే.921) “మూర్జత్వం దోషం; 

ఏవ మూగ్గత్వాభావరూపం కావచ్చును; అయినా దానికి కొన్ని వశిష్టలకణాలు 

ఉన్నాయి. వాటిని ఎప్పవలసి ఉంటుంది,” అని పసంగా తరంలో అంటాడు. 

ఆదే విధంగా గుణాభావరూపాలు దోషాలని చేప్పి దోషాలనూ, దోషాభావరూపొలు 

గుణాలు అని చప్పి గుణాలను కొట్టి పారవేయడానికి సిలులేదు. అందుచేతనే 

“దోషాలు గుణాభావరూపా లైనా వాటికి కొన్ని లవణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 

అసి చెప్పాలి” అని దోషపరరణ [పారంభంలో వామనుడు అన్నాడు. 

(రాఅ సూ.పే 14). 

46. వామనుని తరవాత కూడా భోజుడు మొదలే లై నవాళ్ళు గుణాల సంఖ్యను, 

బాగా పెంచారు. భోజుడు ఇరవై నాలుగు * బగుణాలు, ఇరవై నాలుగు అర్జ గుణాలు 

అంగీకరించాడు, (వి, రాఘవన్ గారి శృంగార (ప్రకాశ. పే. సే. 804) 'ఇని కార 

వై 'ఛేషిరగుణా అనే పేరుతో మరీ కొన్ని గుణాలు కూడా (పతిపొదించాడు. 

(పే. 302). 

&4&. విద్యానాథుడు భోజమతానుయాయి అని కుమారస్వామి చేప్పినా 
(రత్నాపణం. 274) అతడు ఇరవై నాలుగు శబ్దగుణాలు మ్మాతమే అంగీర 

రించాడు. “గుణాలు |పధానంగా పదసంఘటనాధర్మాలు. అందుచేత శబ్బగుణాలు 

మాత మే అంగీకరించాలి కాని ఆర్జగుణాలు కూడా ఆంగిరరించడం ఆయు రం” 

ఆని గుణ పక రణాంతంలో విద్యానాథుడు తన అభి|పాయం వ్య క్రికరించాడు 

(వ. రు. పే. 288). 
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45. గుణాల విషయంలో వామనుని మాటలలో కొంత పూర్యాపర విరోధం 

కనబడుతుంది. “రీతి కావ్యానికి ఆత్మ” అని చెప్పి “రీతి అనగా విశిష్ట మైన వద 

రచన” అని రీతికి లక్షణం చెప్పాడు. పదరచనలోని విశేషం ఏమిటి ఆనగా 

గుణాలు ఉండడమే, “విశేషో గుణాత్మా” (1-1-8) అని వివరించాడు. దీనిని పట్టి 

గుణాలు వదరచనకు సంబంధించినవి ఆని చెప్పినట్టయింది. తరవాత అర్థ గా 

లను కూడా ఆంగీకరిసున్నా డంటే వాటికి గుణత్యం గౌణ మని ఏదో విధంగా 

సమర్థించుకోవాలి. 

46. గుణాలకీ ఆలంకారాలకీ ఉన్న భేదాన్ని వామనుడు ఆంగికరించిన 

పద్ధతిలో విద్యానాథుడు ఆంగీకరించ లేదు. గుణాలు శబ్దాల కూర్పును (సంఘట 

నను) ఆ్మశయించి ఉంటాయి. అలంకారాలు (శబ్దాలంకారాలు) శబ్దాలను అక 

యించి ఉంటాయి అని ఏద్యానాథుడు |పాచీనుల మఠాన్ని అనుసరించి గుణా 

అలంకారాల పరస్పరభఖేదాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఆతడు అర్హగుణాలను అంగీకరించ 

లేదు గాన ఆర్జగుణాలు ఆర్జసంఘటనా శితాలు అని పప్పలేదు ఆయితే లోచనంలో 

అభిసవగుప్తుడు | పాచీనుల అధిపాయం పకారం శబ్దగుణాలకి ఆశ్రయం 

శబ్దసంఘటన, అర్థ గుణాలకి అయం ఆర్జసంఘన అని చెప్పి ఉన్నాడు. 

ఈ విధంగా “రసానికి [శవ్యకావ్యాలలో కూడా [పాధాన్యం ఉన్నది” అని అంగిక 

రించడానికి పూర్వమే |ప్రాదీనాలంకారికులు గుణాలను అంగీకరించి అవి శారా 

లను లేదా వాటి సంఘటనను ఆళయించి ఉంటా యని |వతిపాదించారు. 

&7. అయిళే కావ్యంలో ధ్వనికి, ఆందులోను రనధ్వనికి, పాధాన్యం 

అంగీకరించిన ధ్యనికారాదులు గుణాలు రసధర్మాలని |పతిపాదిస్తూ వాటి సంఖ్యను 

తగ్గించి మాధుర్యం, ఓజస్సు, (పసాదం అనే మూడు గుణాలను మాత మే స్వీక 

రించారు, ఆనంద వర్దన-ఆ భినవగుప్తులు గుణాలు రసాదుల ధర్మాలు (“ఆది ళబ్దం 

శెత భావరసాభాసాదులకు కూడా (గ్రహణం) అని అంగీకరిస్తే మమ్మటుడు ఇవి 

రసధర్మాలు మాతమే,  భావాదుల ధర్మాలు కావు) అని ఆంటాడు. మారుర్య-_ 

ఓజః. |పసాదాలు సహృదయుని చిత్రంలో వరసగా [దుతి, విస్తృతి, వ్యాప్తులను 

కలిగిస్తాయని వీరి అభి పాయం. 

48. ఆయా రసాలు సహృదయుని మనస్సులో వికాస. విస్తార. &ోభ_ 
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విశేపాలను కలిగిస్తాయి ఆని ధనంజయుడు దశరూపకంలో |పతిపాదించాడు., 

ఇతడు ఇలా చెప్పడానికి నాట్యశాస్త్రంలో ఏదైనా ఆధారం ఊఉ౧గి ఉండాలి. భర 

తుడు శృంగార- ఏర. బీభత్స. ర్మాదరసాలను (పకృతిరసాల* మిగిలిన హస్యాదు 

లైన రసాలు వాటినుండి జనించాయనీ (_పతిపాదించాడు. బహుశా _పకృతిరసాలని 

చెప్పిన ఆ నాల్గింటివల్లా మనస్సులో కలిగే వికారాలను ఊహించుకొని కూడా 

ధసంజయుడు వికాసాదులను చెప్పి ఉండవచ్చు, గుణరనధర్మత్వవాదులు కూడా 

తమ వక్సికలో రసాలలో మూడు గుణాలు ఉంటా యనీ, ఆవి (దుత్యాదుల్ని 

కలిగిసాయనీ _వతిపాదించి ఉంటారు. 

£9. ఆయా రసాలవల్ల చిత్తంలో కలిగే వికారాలను పట్టి వీరు ఏవో 

కొన్ని గుణాలనో, ధర్మాలనో కల్ర్సించుకోవడంలో ఎనరికీ అభ్యంతరం ఉండదు, 

కాని |పాచీనాలంకారికులు కబ్బాశితాలుగానో అర్హా తాలుగానో ఉభయా 

(శితాలుగానో అంగికరించి సయు కిరంగా సోదాహరణంగా పతిపాదించిన 

గుణాలను పూ ర్తిగా నిరాకరించి, వాటి స్థానంలో తను సిద్ధాంతం ప్రకారం మూడు 

గుణాలు కల్పించడం ఎంతవరకు సమంజసం ఆనేది ఆలోచించవలసిస విషయం. 

అందుచేతనే పండితరాయలు ఈ మూడు గుణాలూ రసధర్మాలనే ఏరి వాదాన్ని 

ఆంగికరించలేదు. ఈ గుణ త యాన్ని ఆతడు పూ ర్రీగా నిరారదించ లేదు గాని ఇని 

కొన్ని చోట్ల శబ్ల_తత్సంఘటనాద్యాశితాలు కూడా అని ఆంగీకరించాలి అని 

సయు క్రికంగా _వతిపాదించాడు. ఈ మూడు గుణాల నూట ఎలా ఉన్నా వామ 

నాదులు ళబ్దారగతాలుగా అంగీకరించిన గుణాలన్నీ కూడా ఆందరూ ఆంగీక 

రించాలి అని సూచిస్తూ వాటిని సవిస్తరంగా [పఠిపాదించాడు. (చూ.The Con. 

tribution of Panditaraja to Sanskrit Poetics, ILL Chapter, ) 

50. నవమోల్హాసం : ఈ ఉల్పాసంలో వ్యరోకి, అనుపాస, యమకం, 

శేష, చితం, పునరు క్ర వడాభాస ఆనే ఆరు శబ్రాలంకారాలు వాటి అవాంతర 

భేదాలు సోదాహరణంగా (వతిపాదింవబడ్డాయి., 

51. దశమోల్తసం : ఈ ఉల్దాసంలో 59 ఆర్థాలంకారాలు, సంసృష్టి 

నంకరాలు అనేకములైన ఆవాంతరభేదాలతో సోదాహరణంగా (పతిపొదించ 

బడ్డాయి. ఆ యా అలంకోరాలలోని దోషాలు దోషవకరణంలో చెప్పిన దోషాల 
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లోనే అంతర్గతా లపుతాయి ఆనే విషయం సయు క్షికంగా ఈ ఉల్పాసం చివర 

[వేతిపాదించ బడింది. 

రని. ఈ విధంగా మమ్మటుడు ఆలంకారళాస్త్రంలో ధ్యసి (ప్రస్థానానికి 

(గా 

[ప్రామాణిక మైన గంథాన్ని మనకు అంద జేశాడు, ఆసందవర్టన-అఖినవగుప్తుల 
ణి జి జ ఇ లి గ 

నుంచే కాకుండ ఎందరో ఇతగ (పాచీవాలంకారీకులనుంచి మాడా ఎన్నో ఏమ 

సంబంధించిన అన్ని విషయాలూ ఒర. చోట చర్చి త్మత్పథమంగా గ్ 

యాలు [గహించాడు, ధ్యస్ సిద్దాంతాన్ని ఖండిస్తూ మహిషభట్టు నకి పిటేరం 

అనే [గంథం రచించాడు. ఆతడు దానిలో [పసంగవశం ఉత దోషాలను ఉదొహరణ 

వూరషక ౦గా (పతిపాదించాడు. సుమ్మటుడు ఆ దోష (ప్రకరణం నుంది ఎన్నో 

విషయాలు, యత్తచ్చబ్దాల (పయోగానికి సంబంధించిన చర్చతో సహా, (గ్రహిం 

చాడు. శబ్దాలంకారాల నిరూపణంలో రుదటుని గావ్యాలంకారం నుంచి ఎన్నో 

ఉదాహరణలు తీసికొన్నాడు. ఉద్భటుని కావ్యాలంకారసం[గహంనుం బీ, ఇంపు 

రాజు రచించిన దాని వ్యాఖ్యానంనుంచీ ఉపమావిణేదాడుల నిరూవణంలో కొన్ని, 
విషయాలు (గహించాడు. మమ్మటుని వైశిష్ట్యం అంతా వివంయయాలను ఉగ నీయ 

మిత మైన పద్దతిలో సమకూర్చుడంలో ఉంది. ఆయితే విషయ, పతిపొదనలో, 

మమ్మటుని రచనలో స్పష్టత తక్కువ. ఈయనకు మాటలు చాలా తకు .వే 

వాడడం అలవాటు. విషయ పతిపాద సపద్దతి ఆనందవర్దనా మల వద్దతి వలి 

ఉండదు. పృత్తి కూడా సూతాల లాగ ఉంటుంది. దీనిమీద ఇన్ని వ్యాఖ్యానాలు 

బయలుదేరడానికి ఈ అస్పష్టత కూడా ఒర కారణం. ఇంత సర్వాంగ సంపూర్ణ 

మైన [గంథం ఏదీ అంతకు ముందు రాలేదు; అందుజేత దీనిని వవలడానికి 

వీలు లేదు; అయితే అంత సులభంగా అర్ధంకాదు. అఆకొరణంచేతనే ఛాలామంటి 
వ్యాఖ్యానాలు _వాశారు. ఈ వ్యాఖ్యాత లందరూ భారతదేశంలోని విభిన్న [పొంఠా 
లకి చెందినవారు. ఇది దీని సార్వ తిర పచాచారానికి తార్కాణం, | 

ల్తి మమ్మటుడు వరికరాలంకారం వరకే రావ్యవకాశ రచించాడ్లసీ 
మిగిలిన భాగం ఆల్లటసూ5 పూరించాడనీ చాలమంది వ్యాఖ్యాతలు ప్పి ఉన్నారు. 

“కృతః శ్రీమమ్మ టాచార్యవరై కః వరికరావధి;, 

ప్రబన్ధః పూరితః శేషో విధాయాల్చటసూరిణా”. 
అని 'నిదర్శని అనే వ్యాఖ్యానం రచించిన ఆనందకవి పరికరాలంకారఘటంలో 
(వాకాడు. ౯ 
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ర్, ధ్వనిసిదాంతం :. ఆలంకారకాస్తాంనికి సంబంధించిన సీద్దాంతాలలో 

ధ్వనిసిద్ధాంతం చాలా (పధానమైన దని ఈ నాడు అందరూ ఆంగీరరిస్తూన్న 

విషయం. దీనిని గూర్చి కొంత పరిశీలించవలసి ఉంది. మనం వెనుక ఏ0, 1,2] 

అనుచ్చేదాలలో ( పేరాలలో) చూచినట్లు చాలామంది కాస్త్రవేతలు వ్యంజసను ఒర 

స్యతం[తవృతిగా అంగీకరించరు. ఒక శబ్దం ఒక ఆర్ధాన్ని మాాతమే బోధిస్తుంది, 

అది రెండు అర్జాలను బోధిస్తున్నట్టయితే అది ఓక శబ్బంవలె రనబదిపా ఓ 

శబ్దం కాదు. మొదటి అర్ధాన్ని బోధించే శబ్దం వేరు రెండవ అర్థాన్ని బోధించే 

శబ్దం వేరు. ఉదాహరణకి 'భవ' “భవాని” అనే పదాలు ఉన్నాయి. “నవి శబ్ద 

సంవోధన (పథ మైకవచనంగా (పయోగించినప్పుడు “భవి అనగా “ఓ! శిపుడా !” 

అని అర్ధం. దానినే భూధాతులోణ్మధ్యమపురు షెకవచనంగా ప్రయోగిస్తే దానికి 

“అవుము” అని ఆర్థం, అర్టే “భవాని” అనేదాన్ని సుబంతంగా [గ్రహిస్తే గట 1 

పార్వతీ!” అనీ, తిజంతంగా (భూధాతులోడుత్తమపురు'షెక పచనం) గహిస్తే “ఆగు 

దునుగార” అని ఆర్గం. అందుచేత అర్థ భేదాన్ని పట్టి శబ్ద బేదం అంగికరంబచాలి. 

55 , “గజాయాం ఘోషః'ఇత్యాదులలో కూడా 'గజ్లా' శబ్దానికి నది అని 

మామే అర్థం, గంగాతీరం అనే ఆర్థం చెప్పుకున్నాం అంపే “గంగానది” అనే 

ఆర్షంలోనే మార్పుచేశా మన్నమాట, అందుచేత లక్షణావృత్తి అనేదీ గంగానదీ 

రూపార్గంలోనే ఉన్నది గాని 'గబ్లా'శబ్దంలో లేదు. ఆర్థంలో ఉన్నదానినే శబ్దంలో 

ఉన్నట్టు ఆరోపించి “గజ్ఞా! శబ్దంలో లవ ణావృత్తి ఉన్నది అని అంటున్నాం, 

ఈ విషయం మమ్మటుడు స్నష్టీకరించి ఉన్నాడు. (చూ, 'ముఖ్యార బాధే? ఇత్యాది, 

0వ కారిక). రెండవ కత్యుకు చెందిన లతణావృత్రియే అర్శగతం అయినప్పుడు 

తృతీయకత్యుకు, కొన్ని చోట్ట చతుర్గక థ్యకూ చేరిన వ్యంజనావృత్తి శబ్దగతం 

అనడం ఎంతవరకూ సమంజసమో ఆలోచించాలి. కొన్ని నిరూఢలఇుణాస్థలాలలో 

(“అనులోమ”, “పతిలోమ”, “అనుకూల”, “పతికూల” “రుఢల”' ఇత్యాదులలో) 

వాచ్యార్థ క్ఞానత ద్చాధాదులు లేకపోయినా లాకణికార్థ ప్రతీతి కలగవచ్చు. నిజానికి 

ఆలాంటిపి రూఢ పదాలవంటివే. కాని వ్యంజనాస్థలా లన్నింటిలోనూ ముందుగా 

వాచ్భార్థజ్ఞానం ఆత్యావళ్యకం. అందుచేతనే “అర్జో౬పి వ్యజ్ఞురస్తత సహకారి 

తయా మతః” (కా. ప 20వ కారిక) అని మమ్మటు డన్నాడు. అదే విధంగా 
“సర్వేషాం _(పాయళో ఒర్జానామర్థ వ్యజ్ఞక తోచ్య శే" (కాప.7వ కారిక) అని వాచ్యం 

లక్యు- వ్యంగ్యా లనే మూడు విధాలైన ఆర్హాలూ కూడా అర్జాంతర వ్యంజకాలు అప్ర 

3) 
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తాయి అని |పతిపాదించబడింది. ఈ విషయా లన్నీ పరిశీలించగా _ “వంటని 

వృత్తి” ఆనే ఒక వృత్తిని అంగీకరించడం అనేది అవసరమైతే దానిని ఆర్శవృత్తి 

గానే అంగీకరించాలి గాని శబ్దవృత్తిగా అంగీకరించడానికి వీణులేగు అగి తోస్తుంది. 

ఒక పదంలో లవణను కాని వ్యంజనను కాని అంగీకరించాలి అంటే ఆసథం 

పక్క ఒకటి రెండు ఇతర పదాలు ఉన్నప్పుడు మాత మే కుచురుతుంది అసి 

వెనుక చూచి ఉన్నాం. (చూ.80,81, 82 అనుచ్చేదాలు). దీనినివట్టి వాబ్యార్థ స్లానం 

కలిగిన తరవాతనే వ్యంగ్యార్థపతీతి కలుగుతుస్నదని నిశ్చితంగా ఎన్సవలసి 

ఉంది. అందుచేత వ్యంజన అర్హవృత్తిమాత మే అపుతుంది కాని శబ్బవృత్రి ఎలా 

అవుతుంది? 

రథ. మరొక విషయం ఏపునగా.-ఒక వృత్తిని శబ్బవృ త్రిగా అంగీకరిందా 

లంటే అది (ప్రత్యక్షంగానో, వౌపచారికంగానో కేవలం శబ్దంలో మతమే 

ఉండాలి గాని మరెక్కడా ఉండగూడదు. ఇతర్మతా రూడా ఉస్ఫెట్లయితే దానిని 

కబవృత్రిగా పరిగణించడం యుకం కాదు. “అధభిధి 'లడణ' అనే వృత్తులలో 

అధిధ శబ్దంలో మాతమే ఉంది. లక్షణ వాస్తవంలో ఆర్హగతమే అయినా భొవ 

చారికంగా శబ్దగతం అని “అభ్యుపగ మ్యవాదం"గా అంగీక రద్దాం. రాని “వంటని! 

అనేది శబ్దార భిన్న మైనవాటిలో కూడ ఉన్న దని ధ్వనివాదు అందరూ అంగీవరిస్తు 

న్నారు. “నచ (ధ్వననమ్) ఉభ యానుసా ర్యేవ, అవాచర వర్దానుసా రేణాప తస్య 

దృషేః నచ శదానుసార్యేవ; అశభబాత్మరన్నేత తిభాగావలోర సదీగత లీగసొపి 
ర్న a ౧ 141 

తస (పసిద్దేశ” (కావ్య ప్రకాశ. పంచ మోల్హానాంతం) అని మమ్మటుడు ఇప్పు 
వ శ ఇత! శ 

నాడు కదా. భరతుని రససిద్ధాంతం [ప్రధానంగా రూపకాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని 

పేతిపాదించిన దనే విషయం నిర్వివాదం, విభావానుఖిొవవ్యధీచిరులు_ రసవ్యం 

జకా లని కదా ధ్వనిసిద్ధాంతం. ఆనగా నాయికా-నాయక. ఉద్యానొదులైన సిభావాల 

లోను, వాళ్ళ చేషాదులలోను కూడా 'వ్యంజన'ఉన్న దని అరం. అప్పు డవీ శో 
ళు 4 () 

వృత్తి ఎలా అవుతుంది ? 

57. ఒక వాక్యం విన్న వెంటనే దాని వాచ్యార్గం తెలిసినతరవాత ఆ వాచ్యా 

రానికి సంబంధించినవీ, సంబంధించనిపీ, ఎన్నో విషయాలు (శ్రోత మసస్సులో 

'స్పురించవచ్చు. ఒక ఆత్యున్నతాధికారి ఒక గంట తరపాత తనను రలుసుకొన 

వలసినదిగా తన (కింది ఆధికారికి కబురు పంపుతాడు. లేదా కొత్తగా ముఖ్యమం తి 
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ళ్ ౬" టం ఇ" 5 " ఇ లే కో ఓ 

ఆయిన వం కి మరునాడు తంను వలునుసొం నలసింటిగా చం లి టి. ఎల. ఏ, 
[1 

బంక్ ర్న 

లి 114, ఇ WW ' raf 4 (1 "' ఒకనితో ఇపుతాడు, " శీస మనా తప్పు 190? ఏ VAL WO DF 2 ab (టి 

ణ్ ణ్ f శ లల ns? ‘rh "* " జ  " 

కైనా వెశృపలసీ ఉంటుందా? బదిలీ వంటి! Da సిటి సలం IT యిది 
% * ts స, 

ళ్ + Uy i అ a] అ క rf a జ్ఞ లీ లన ఆలోచనలు గంటసేపూ ఆ ios gd ei heute 
ళల 

నా 

| తన, క గ On fe శ ల ఆ + ' చు ఇ 

ఉంటాయి. తనకి అమాత్వపదపి ఉల యం? ఇత ఎ శాఖ ఇంటరు. అటి లంంచిస 

తరవాత ఏ ఏవి 4D (టల |... టంట? ఇాదుం. స Ha ఇ (టీక చ గ 

లతో రాతి తెల్టవార్లూ iy ఎమీ, లీ మి, MnO భు ఉంటాం పుం), re) by 

| ళ్ (1 
తాధిరారి లేదా 'ముఖ్యవుం థి పటిడిసి మటల; అరం; ఆటి క WIA 

Uy 
క్ష ణో గ ఇ ory బడుతుంది అని అంగీకరించడం యురోం అష “ద? te Nn, వ ఆనీ 

a ణి 

వాక్యం వినగానే వికోఘివ కుల మును అల LOM Wins ఆగాలి Yd dy 
11 టీ ' 1h} | 

వార Sy oల వ్యంజఎ వ్యాపరం జీత నీ BWA Wha PT rw 
శో అ ON Yo ~~ ( ణ్ ల [1 గా జ్ జ | ' ' ' 

అందుచేత వ్యంజబనను శట్దవృత్తిగా (సధిపొటం:, వాదాన్ని ప. i 
| ళు న! U 

వలసి ఉంటుంది. 

ర్గీ. ఆందుబితనే ఆనందవరనుతు సాపించిగి ఈ ధగ ఎదో 
ఎ గు ష్ (ల, 

గ ఫో + ww : Wr న * “hb 
మీనూంసకాది టిగొ"స్త్రకొ nf వఠిప కస వూర ది గ ఆనన wag DD iene 

hh hs గ ॥ం 
[పామాణి కుల్రని wWoorbiweయm © పొదొన్న్న VOD Mont అటి. Note 

FP) 

భట్టు రః సిద్దాంలాన్నే ఖండిస్తూ “వు కపివిరం” గిచింబాడు. కుంతతు ఫ్ 
= ఈటీ శె 

.. టల 11 . + he భది అన్నింటి" వరకి ల్ో అంకోగ్గతం సి వి! నటట వి ఈ Wa) 
\ త +! ళల 

ఆతిఏస లత మై మెగుటి జని 'సెదూపించినాడు. థధనింటయం-ం స కాటి చ 

ధ్వనివాదా న్ని పట్టించుకొనలేదు, 

59. హాద్యార్గంరం'పె నిన్నంగా కొన్ని |వదేశణాఅలో | పెటీంయు వూ "no 

అనేది ఒర టున్న దిని పొచీనాలంకారరు అందరూ అంగీకగించి:, నిషంగుమే. 

పర్యాయోర్ర సమా (ఫో రి. అ సిన్తుత పశోంస*. టను ట్యాదు లో (వక btn ఫస అ 
చ అనీ we 1జీ ' హో 

(| 

ఏర టీ ఉన్నదని వాటి లతణోదాపూరణుదులవట స్పిషం ఆవుళలంద. | వనింగి 
(లే ళు 1 

వశంచిత ఈ విషయాన్ని ఆనందవర్షనుగే ఎబ్బాడు, ఈ Bor 
eh ' 

రులు దీనికి “వని! అని "పేరు పెట్టలేదు, ఇది కోపా Wri, REIT) 

“పతీయమా సొరం" ఇత్యాది పదాలతో పీనీని నిలీశించాడు. Sd ఆ Vo 
4 tp డు 

అరం ఎలా గమ్యం (“వ్పుతున్న టి అంట శబ A ఎస వాం Gh a సల, 
4 జ్ రు జ్ ఓ 

ఆల గ! శ ఆ అనగా అఖిథధ బత శబ్దాలు ఆరిలను బోథింఎాయి. ఆ శబాలీ ఆము దోతంగివల 
థు అలీ ౪ 
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సిన, వక చెప్పదలచిన అరం పూర్తి అవడానికి మరొక ఆర్హాన్ని కూడా బోధి 
జాతీ a ) 

సాయి ఆని వారి అధి పాయం, వ్య్యాజస్తుత్యలంకార ఘట్టంలో ఉద్భటుడు. 

“శలబథ క్రిస్యభావేన యత నిన్లేవ గమ్యళతే, 
(చ) 

వసుతస్తు స్తుతిః (స్టా వ్యాజస్తుతిర సౌ మతా” 
మదీ ఆలీ 

అని వ్యాజస్తుతికి లక్షణం చెప్పినాడు. దీనీ వ్యాఖ్యలో ఇందురాజు- “యత 

శద్దానామభిధాయకానాం యా శకి; అర్ద పత్యాయనొన్ముఖ్యం తస్యాః యః 

స్వభావః నియకార్థనిష్టత్వాత్మకః కేన నినా గమ్యతే ఇవ, న త్వసొ నిన్గెవ 

పదార్గపర్యాలో చనసామర్యో శ్ఞాయాం స్తుతౌ వాక్యార్జీభూతాయామవాన్త ర వాక్యార్థ 
త్వాత్” అని దీని భావం విశదీకరించాడు. అనగా వాక్యం వినగానే స్పురించేది 

నిందయే, అయితే పదార్ద పర్యాలో చన చేయగా నింద కుదరక పోవడంటీత స్తుతి 

గమ్యం అవుతుంది అని దీని భావం. “పదార్థపర్యాలో చన సామర్థ్యం" అనగా 

తాత్పర్యం అని అర్థం. స్థూలంగా నించారూపార్డం బోధించబడిన వక “ లాత్ప్సర్యం 

తెలుసుకొని స్తుతిరూపార్గమే చెప్పుకుంటాం అని భావం. శబ్దాల అర్హ వత్యాయ సి 

స్ముఖత్వం అంతవరకు “ఉంటుంది. దీనినివట్టి వాక్యార్గ నిర్ణ యంలో తత్చర్యాని!ి 

ఉన్న (పాధాన్యం స్పష్టం అవుకుంది. “సోఒయమిషోరివ దీర్షదీర్శత రో వ్యాపార!" 

అన్న అభిప్రాయం వంటిది ఈ రచయితల అధి పాయం అని ఆలున్తుంది. 

అందుచేత తాత్పర్యాదిసహకృత మైన అభిధయే అర్భాంతరాన్ని బోధిస్తుం దని 

చెప్పవచ్చు, లక్షణాస్టలంలో కూడా తాత్సర్యానికి ఉన్న |పాధాస్నం (వసిద్ద మే, 

అందుచేతనే లక్షణ కాత్సర్యానువ వత్తి మూలకం అంటారు. “గంగాయాం “ఘూషః" 

అన్నప్పుడు వ క్రయొక్క వివక్షను పట్టి గంగా” శద్దానికి అక్షణచేత గంగాతీరం 

అని అర్భం చెప్పుకున్నాం. అతని వివక్ష మరొక విధంగా ఉంటే “ఘూష' శబ" 
టు 

నికి లక్షణదేత 'తిమింగిలం'ఆని లేదా “తొట్టిపడవ 'అని ఆర్థం బప్పుకుంటే గంగా 

శబ్దంలో లవణ ఉండదు. 

60. “తృణాన్యజ్కు రయామాస విపక్షన్ఫృపసద్మసు” ఇత్యాది స్థలాలలో 

అన్యార్థ్మపతీతికి ఒక విధ మైన హేతు హేతుమద్భావజ్ఞానం ఉపకరిస్తుంది. కొన్ని 

చోట్ట అనుమానం ఉపకరిస్తుంది, ఈ అనుమానం అనుమాన వమాణంవలే నిర్దుష్ట 

హేతుజన్య మైనది కావలసిన పని లేదు. ఆనుమానాలంకాగంలో ఎలాంటి అను 

మానత్వం ఉంటుందో అలాంటిది ఉంటే చాలు ఈ అనుమానంలో. ఆనగా వాద్యార్థం 



(శోత మనస్సులో ఆనేక భావాలను రేకె సు 0 

ఎలాంటి భావాలు పుడతాయో ఊహించడానికి శర్యం కాదు. “వక ఎ్రబోద్దవ్య 

కాకూనామ్” ( కావ్యపకాశ Ill 21) అని ధ్యనివాదులు బస్పిన ఏిషయమే కదా. 

ఈ భావాలను కారగ్గకారణభావాలు చూపి నమగ్రించిడం కష్టం పొడిలో ౪ రొన్నిం 

టై వ్యంగ్యార్థా లని పేరు ఎట్టి పాటిం (వ్యంణని' అ శబ్దహ్యాపార౦ బోధిస్తుంది 

జ క ఆలీ అన ళ్ 

అని చప్పినంతమ్మాతాన ఉపపత్తి చూపినట్లు అవదు. అందుఉత శవానికి అఫీధ 
(ఇ 

స లో 

అనేది ఒక్క టే [పధానమైవ వృత్తి ఆసీ, అషణొప్పతి లాష (ద పత్తి మాత ఇ 

% 

అనీ, వాచ్యారమే వ్యంగ్యార్థాలుగా బప్పబడే అర్జాః.న్నింటెకీ మూల సమసీ అంగీక 
0 

రించడం యుక్తం అని తోస్తుంది. అయితే ఈ విషయం విషయనిగ, ముక పవణ 
Se bh. 

దృష్టిగల (open-minded) విమర్శకులు అందరూ పరిశీలించవలసి ఉంది. 

61. ఓకొ్కార్కు. రాలంలో కొన్ని అఖ్మ పొయిాటు [పచుర్మపచారంలోని[ 

వచ్చేసాయి. ఉదాహరణకి వ్యారరణం అంటీ పాణినీయవ్యారర ణమ; అద 

వేదాంగం అని ఈనాడు అందరూ అంటూంటారు. పొడినికి పూర్వం ఎందరో 

వెయాకరణు లుండేవా రీ (ప్రాతిళాఖ్యాదులు ఉన్నాయని ఏరికి తెలియని 

విషయం కాదు పాణినియులకీ ఇతర వైయారరణులకీ మధ్య కారోలూకీయం 

జరుగుతూండే దని మూడ వశతాద్దికి జంటీసు ఒర భాణంపల్ల తలుస్తూన్నది. 

అయిసా పాణినియందున్న గాడ వాతిశయంటీత గక పి్ధమైన ఆణి పాయం (పబ 

లింది అదే విధంగా వేదాంతం అనగా ళాంగర బీదాంత మే అని బిలామింది అధి 

పాయం. వై దేశిరులలో ఈ భావం ము! న్న మున్నటివరమా అత్యధికంగా ఉండేది. 

విపేకానందాదుల ద్వారా ఆది ఇ తరదేళాలలో రూడా అత్మధిక | వబారం పొందడం 

దీనికి కారణం. తావన్మాతంబిత దై (త .సిశిప్టా దై క గతాదుల వేదాంత తం |పతి 

హతం కాదు కదా? ఆనంద వర్ధనుడు సహ్ళుదియ శిరోమణి. ఆయసి విషయ పతి 

పాదసచాతుర్యం చాలా గొప్పది. దానికి తగినుట్లు ఆయనకు అధినవగుస్తుని వంటి 

అత్యుత్తమసమర్థ కుడు లభధించాడు. అందుచేత ఆయన *వ్యంబని అనే శబిప్ఫత్తి 

ఉన్న దనీ, అన్నా ర్ల|పతీతికి అదే కారణం ఆసీ స్తాపించిన, సిద్దాంతానికి బహు 

పండితా మోదం లఫించింది. ఓఒర్భ..మొరు కష్టమూనిళొని పూర్వాపర పర్యాలోచన 

చేసి ఈ సిద్దాంతాన్ని గూర్చి ఆలోచించడానికి వీలు లేకుండా మమ్మట జగన్నాథా 

దులు పఠితలను తమ [గంథాలంత ఉక్కిరి బిక్కిరి చీసి వేశారు, మిగిలిన వొళ్లం 

దరూ గడ్డలికాపవాహన్యాయపతితు లే. 

శి ఎ) 
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62. అయితే ధ్వనికి [పాధాన్యం ఏమీ లేదా అని _వళ్నించవచ్చు,. 

కావ్యంలో (పతీయమానార్గంలో ఉండే వైశిష్ట్యాన్ని ఎవరూ కాదనలేరు. కొవ్యం 

లోనేకాదు, దైనందిన వాగ్య్యవహారంలో కూడా వాచ్యార్గ[పెధానిహాక్యాల [పయోగం 

కంటె లాక్షణిక_వ్యంజక పదాల|పయోగం, అనగా పదాలను స్థూలమైన ఆర్హంతో 

పాటు మరొక ఆర్థం కూడా బో ధించేటట్టు (పయోగించడం, ఎంత మనోహరంగా 

ఉంటుందో సహృదయవిదితమే. మా కున్న వ్మిపతిపత్తి అల్లా '“వ్యంజన' అనే 

శబ్దవృత్తిని అంగీకరించడం విషయంలోనే. ఆనందవర్ణనుడు చూపిన ధ్వని 

భేదాలు వాటి ఉదాహరణాదులు ఆయనకున్న సహృదయ శిరోమణిత్వానికి నిదర్శ 

నాలు. ఇతరసహృదయులకు మార్గదర్శకాలు, ఇవన్నీ కూడా వాబ్యార్థసంనివేళ 

విశేషాలై న అర్ధాలంకార భేదాల వలె వ్యంగ్యార్గసంని వేళ విశేషాలుగా మనోహరంగా 

ఉంటాయి అని ఆందరూ అంగీకరించవలసిందే. అలవాటు అయిపోవడంంత 

ప్యంగ్యార్థం అని ఆంటున్నా ఇవన్నీ వాబ్యార్థజ్ఞానానంతరం రోలిగే వివిధ భావాల 

విచితరూపాలే. ఆనగా ఈ _పతీయమానార్హా లన్నీ [ళోతృభావనావి *షాన్ని పట్టి 

వాద్యార్గజ్ఞానజన్యాలే వ్యంజన అనే స్వతం తవృత్తిని అంగీకరించవలసిన వని 

లేదు. ఈ వ్యంజకత్వం అర్థంలోనే ఉంది కాని శబ్దంలో లేదు. ఎక్కడేనా ఉంటే 

అని “ధిక్” “ఛీ” “అయ్యో” ఇత్యాది పదాలలో ఉన్న వ్యంజరత్యం వంటిదే. 

శ్రేషాలంకారఘట్టం లో (నవమోల్హాసంలో) “శబ్ద స్థష ఇతి చోచ్యతే ఆర్జాలంకొర 

మధ్యే చ లక్ష్యతే ఇతి కోజయం నయః” అని మమ్మటుడు | నళ్నించినట్లు 

“వ్యజ్ఞకతా వాచ్య - లక్ష్య - వ్యంగ్యార్గ గతా ఇతి చోచ్యతే, వ్యజ్ఞునాయాశ్చ ళబ్ద 

వృత్తితా అజ్లీ క్రియతే ఇతి కోఒయం నయః” అని మనం ఆయనను (పశ్నించ 

వచ్చును. 

68. ఆనందవర్దనుడే అనేక ధ్యనిభేదాలను కల్పించాడు, అవి చాలగ 
తరవాతివాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో అవాంతర భేదాలు, చాటి సంయోగాదులనల్ల వందల 

కొలది, వేలకొలది భేదాలు కల్పించారు. ఇవన్నీ గణకమని ష్కసముత్తే జకాలు 

మాత మే, [ప్రాయోగిక పయోజనశూన్యాలవడంచేద సహృదయ హృద యోద్యేజ 

కొలుగానే ఉంటాయి. అందుచేతనే పండితరాయలు ఆ భేదాల అన్నింటి జోలికీ 

వెళ్ళక కేవలం 26 భేదాలు మాత్రమే పేర్కొన్నాడు. 

64. ఏదై నా ఒక సిద్దాంతానికి లోకాదరం కలిగేటప్పటికి విపరీత మైన 



ఖా 

పట్టుదలతో దాని దురపయోగం౦ చేసేవాళ్ళు కూడా బయలుదేరుతారు. ఆ యా 

కావ్యనాటకాదుల వ్యాఖ్యాతల చేతులలో పడి ధ్వని సిద్ధాంతానికి ఆ అవస్థయే 

పట్టింది. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు “ఇక్కడ ఈ పదం ఉపయోగించాడు కాబట్టి లః 

ధ్వని, అక్కడ ఆ పదం ఉపయోగించాడు కాబట్టి ఆ ధ్వని” అని అంటూ తమ 

మనస్సులలో ఉన్న భావా లన్నీ ఆయా శ్లోకాలలో చొప్పిస్తూ [వాసిన వ్యాఖ్యా 

నాలు చూసే ఏమనాలో తెలియదు. అయితే ఎంతవరకూ అవసరమా అంతవర ౫ 

దీనిని ఉవయోగించే మల్రినాథ - కుమార సోమపీథ్యాదుల వంటి వ్యాఖ్యాతలు 

లేకపోలేదు. వ్యాఖ్యాతల ఈ విజృంభణం సొధారణంగా రావ్య్మపారంభిక శ్లోరాదు 

లలో చూడవచ్చును. ఇలాంటి ఆకాళముష్టి పహరణం మస ఆలంకారికులలోనే 

కాదు; పాళ్చాత్యసాహిత్యవిమర్శకుల లోను, వాళ్ళ పద్దతిని అనుసరించి మన 

భారతీయ సాహిత్యాలను విమర్శించే కొందరు విమర్శకులలోనూ కూడా కనబడు 

తుంది. అందుచేతనే షేక్ షియర్ తన నాటకాలు పాఠ్ళగంఠాలుగా ఉన్న పరీ 

వకు కూర్చొని పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణుడు రాలేకఫోయా డనీ, ఇందుకు తన 

నాటకాలమీద దాడే వాసిన విమర్శ గంథాలు చదవరపోవడమే కారణ మనీ 

చమత్కారంగా ఆంటూంటారు. వ్యాఖ్యాతలు ఆరోపించ ఈ ధ్వన్యమాసార్థాలను 

ర్వి స్వప్నంలో రూడి ఊహించి ఉండడు, అయితే ఓరి). విషయం మాతం 

ఒప్పుకోవాలి, తప్పెనా, ఓప్పైనా భార తీయ శాస్తారిను సారం బీసీ రావ్యవిమర్శలలో 

అస్పష్టత్వం ఉండదు. 

65. ఇంతరు+ సం పిండితార్థం ఏమనగా. [సతీ యమానార్హం అనేది 

ఉన్నది అనే విషయంలో ఎవరికీ స్మవత్తి లేదు. దానిలో వాచ్యొర్థం గరిటె అధిక 

మైన సౌందర్యం ఉండడంచేత నసొందర్శ[పధానా లైన రావ్యాలలో దానికి 

పాధాన్యం ఉంది. అయితే ఈ [పతీయమానార్థజ్ఞానం వాచ్యార్జజ్ఞానానంతర మే 

కలుగుతుంది కాబట్టి వ్యంబన అనే శబ్దవృత్తిని వేరుగా అంగీరరించడం అనావ 

శ్యకం. అయిజ ఏటో ఒర్ “అస్త మెతి గభసి మాస" వంటి వాక్యాన్ని తీసికొని, 

దీనిలో పదగుంఫనాసౌందర్శం మొదలై నవి ఉన్నాయా లేదా అని చూడకుండ 

గానే “ఈ ధ్వని ఉంది, ఆ ధ్వని ఉంది” అని ఇప్పి దానికి కావ్యళ్వాన్ని ఆపా 

దించడంకోసం (ప్రయత్నించడం ధ్వనిసిద్దాంతాన్ని దురువయూగం చేసినట్టే అఫ్పు 

తుంది. అక్కడ (ప్రయోగించిన శబ్దాదుల బాచిత్యాదుల్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచు 

కోవాలి. అనగా గుణ. అలంకార .శయ్యా-పాకాదులను కూడా పరిశీలించాలి ఉదా 



జ. 

హరణకి “ఇతడు రాతి మోకాళ్ళు కౌగలించుకొని, పగలు ఎండలోను, సంధ్య 

లలో నిప్పు వేడిలోను కాలషేపం చస్తూ చలికాలం గడుపుతున్నాడు" అనే 

వాక్యంలో చమత్కారం ఏమీ లేదు. “ఇతడు గృహవస్తానులు లేని దరిదుడు” 

అనే వస్తుధ్యనో లేదా దె స్య. విషాదరూ పభావాల ధ్వనో ఉన్నదని బప్పిసంత 

మాతంచత దానికి కావ్యత్వం సిద్ధించదు. శః భావాన్నే- 

“ర్మాతా జానుర్దివా భానుః కృశానుః సంథధ్యయోర్ట్వ్యయోః, 

ఏవం శీతం మయా నీతం జానుభానుకృళానుభిః 

అని చెప్పిసట్టయితే పదగుంఫనచేత, అనుప్రాసచేత, “పె విషయాన్నే వృతంలో 

చెప్పడంచేత (వృత్తంకూడా ఒక శబ్దాలంకారమే అని మహిమబభట్టు అభ్నిపాయిం) 

దీనిలో ఒక విధమైన కావ్యసొందర్భం వచ్చింది. అందుచేత కావ్యంలో ఉండవల 

సిన ఇతర విషయా లన్నీ మరచి “ధ్వని, ధ్వని” ఆంటూ ధ్వనిశే |పొధాస్యం 

ఇవ్వడం యుక ౦ కాదని చెప్పడంలోనే మా తాత్పర్యం. 

66. “రసధ్వని' “పకృతిరసం' ఆనే విషయాలనుగూర్చి కూడా ఇర్కుడ 

రెండు మాటలు చెప్పవలసి ఉంది. “రసం” అనగానే భరతుని రసనూూతాన్ఫి 

ఉదాహరించడం, దానికీ భట్టలో ల్లట-భట్టళంకుక. భట్టనాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలు 

పూర్యపశాలుగా చూపడం, అభినవగుప్తుని వ్యాఖ్యానాన్ని సిద్దాంతంగా (వతి 

పాదించడం ఇవి ఈనాడు |పచారంలో ఉన్న అలాంకార కాస్త్ర గంథా లన్నింటి 

లోనూ మామూలుగా కనబడే విషయాలే. అయితే ఆనంద వర్ణనుడు అఆంగీరరించిన 

రసధ నీ, అభినవగుప్పుడు సిద్దాంతీకరించిన రసధ్వని ఒక మేనా అనే విషయం 

పరిశీలించవలసి ఉంది 

67. ఆనంద వర్గనుడు _పధానంగా వసుధ్యని, అలంకార ధ్వని, రసధ్యని 

అని మూడు విధాల ధ్వనులు ఆంగీకరించినాడు. ఈయన [పతీ పాదించిన పద్దతి 

చూసే వ్యంజింపచేయబడే ఈ రసాదికం రామాదిగత పన్న ట్టుగానే రొనిబడు 

తుంది. రూపకాలలో అయితే సటాదిగతంగా కూడ భాసిస్తుం దని చెప్పడానికి 

'అవకాశం లేకపోలేదు. “భమ ధార్మిక వ్మిసబ్దమ్” ఇత్యాది శోకం వస్తుధ ౫నికి 

ఉదాహరణంగా చూపబడింది. (ధ్వన్యాలోకం 14.41 కా, ప 156) ర్ 

"వినిన వ్యకి వాచ్యార్గం తెలిసిన తరవాత రెండవ భావాన్ని (వస్తుపును) కూడా 
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గహిస్తాడు. అందుచేత దీనికి “వస్తుధ్వని'అఏ "పేరు. అనగా “ఈ జ్లోకం రచించిన 

కవి లేదా కవి సృష్టించిన వ్యక్తి, వాచ్యార్థాన్ని మతమే 5 గాకుండా మరొక 

అరాన్ని కూడా ఈ వారం ద్వారా తలుపునున్నాడు” అని సరిగ [(గహిసా డని 
థి . orem 

అరం. 
% 

“సీరాణాం రమతే ఘుస్సణారుణే స తథా [పియాన సోత్సట్లే, 

దృష్టి రిపుగ జరుమృస్థ ౬ యథా బహలసినూ ర” 

అనే శోకం అలంకార ధ్యనికి ఉదాహరణంగా ఇవ్వబడింది. (ధగ. 2.27 4) 

వాచ్యార్గం తెలుసుకొన్నతరవాత పరిత దీనిలో స్రీపచ కుంభ-గ::కుంభస్థ లాల 

మధ్య ఉఊఉపమానోపమె యభావం గమ్యం అవుతున్నది రొటిట్టి ఉపమాభంని అని 

[గహిసాడు. అనగా 'కవి ఉపమను వాచ్యం కారకుండా 'ధ్వనింవజీస్తున్నాడు" 

అని పఠిత (పాస్తా డని అర్డం, అరే విధంగా రసధ్యునిస్టలంలో గూడా వీత 

వాచ్యార్జాన్ని, లేదా విభావాది పతిటొదరాలై న అర్థాలను |గహొంచిను పిమ్మట, 

దానిని పట్టి “దుష్యంతునికి శరుంతలయండు రతి న న్నటి" ఆని లేదా “నీమునికి 

దుగ్యోధనాదుల విషయంలో [కోధం ఉగ్ను ది" అని [గహిసాడు, హాచ్యార్థం చేత 

వ్యంజింపదయ బడుతున్న ఏ ఆనే రాబట్టి అ శృంగారలొ దాలు అని ఆనంద వర్ద 

నుని అధి పాయం అన్నట్లు తెల సుంది. ఆయితే రసం రాముదులలో ఉంటి 

వగీతకు, లేదా సొమాశిరునికి, అనందం ఎలా కలుగుపషెంది ఆని [పక్నించవచ్చు., 

ఒక వస్తుధ్వనిని, ఆలంరారధ్ననిసి గుర ంచగానే “ఆహా కవి ఎంత అందంగా 
జో ఈ విషయం ఇప్పాడు!" అని సఠిత మస్సులో చ ఏత్కా.రం కలుగుతుంది. 

అదే విధంగా దుషంతాదుల భావా, తెలియగానే పంతలటో వేదా నాముూజటిరునిలో 

సహజంగా ఉన్న సహృదయత్వాన్సి పట్టి, అసిగా ఇతడు (వంత లేదా సామాటి 
రుడు) కావ్యసాటకాదులలో వర్ణించిన సంని పళాలలో అరడ ఉన్న నాయకా 

దుల మసన్సులో ఎలాంటి వికారాలు కలుగుతాయా అలాంటి వికారాలు తనలో 

కూడా కలిగే అవకాశం ఉన్న వ్యకి2 Man of sympathy) అవడంచిత ఇతర 

ధ్యన్యమ మానార్గాల (వస్తు. అలంకారాల) జ్ఞానంవల్ల కలిగే చమత్కా.రం కంటె, 

ఆనందంకంటే, ఆధిక మైన చమత్కారం ఆనందం కలుగుతుంది. ఆనంద వర్ద 

నుడు (వాసిన దానిని జాగర్త గా పరికీలి"సే ఆతనికి అంగీ" కార్యమైన రసధ్వని 

అంసే ఇదే. రసం నాయకాద్యాశితమే. ఈ దృష్టితో చూస్తే భట్టలోల్లట భట్ట 
'కంరుకుల అభిపాయంలో కూడా ఆనౌచిత్యం ఏమీ లేదు. 

=) 
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68 ఆనందవర్ధనుడు |పతిపాదించిన ఈ రసధ్వని స్వరూపాన్ని ఆధి, 

నవగుపుడు తన సిద్ధాంతానికి ఆనుగుణంగా మారుస్తున్న ట్లు బప్పకుండా మార్చి 

వేశాడు, 'ధ్యన్యాలోకలో చని. 'ఆధిసవభారతు'లలో అభినవగుప్పుడు ([పతిపాదిం 

చిన సిద్దాంతాన్ని పండితరాయలు సుస్పష్టంగా విశదీరరించాడు. ఒర సుందర 

మైన కావ్యం సమర్పించిన విభావానుభావవ్యభిచారిభావాలను సహృదయుడు ఒక 

వ్యకికి సంబందించినవోటినిగా చూడక, అనగా రామాదులకు సంబంధించిన వని 

గాని తనకు సంబంధించిన వని గాని, ఎవరో మూడవ వ్యక్తికి సంబంధించిన 

వని గాని (గహించకుండగా, సామాన్యరూపంలో (గహిన్తాడు. ఇందుకు ఇతని 

సహృదయత్వమూ, భావనాబలమూ కారణం. దీనికే 'సాధారణీరరణం' అనిపేరు, 

ఆ విధంగా కలిసిన విభావానుభావవ్యభిచార్యాదులలో ఒక విధ మైన, ఆలొకిక మైన 

వ్యాపారం ఉంటుంది. అదే వ్యంజనా వ్యాపారం. ఈ వ్యాపారం సహృదయునిలో 

సహజంగా ఉన్న ఆనందదాంశాన్ని కప్పివేసిన అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తుంది. అప్పుడు 

ఈ సహృదయునిలో ఉన్న వైయకికభేదం, జ్ఞానపరిచ్చిన్న త్వమూ కూడా తొలగి 

పోతాయి. ఆనగా ఆ సమయంలో తాను పరిమితజ్ఞానంగల ఒరవ్యి క్రి ఆనే భావాన్ని 

పూర్చిగా సహృదయుడు మర చిపోతాడు. అప్పుడు తనలో అణగి ఉన్న రత్యాది 

భావాలతో కలసిన స్వరూపానందాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఆ అనుభవమే రసం. ఈ 

సందర్భంలో పండితరాయలు ఒక ఉదాహరణం చూపాడు. ఒక దీవాన్ని 

మూకుడుతో కప్పివేసిసప్పుడు ఆ దీపం |పకాశించకుండా మరుగుబడి ఉంటుంది, 

ఆ మూకుడు తీసివేయగానే ఆ దీపం తనంతట తానే (వకాళిన్తూ చుట్టు |పర్క-ల 

ఉన్న వస్తువులను కూడా (పకాశింపచేస్తుంది. ఆదే విధంగా విభావాదులలో వ్యంజన 

వ్యాపారం ఆజ్ఞానావరణాన్ని తొలగించగానే ఆనందస్వరూప మైన చై తస్యం (పకా 

శిస్తూ తన పక్కని ఉన్న విభావాదిసహితరత్యాడుల్ని కూడా (_పకాశింవచేస్తుంది 

ఇక్కడ వ్యంజనావ్యాపారం వల్ల జరిగే “వ్య క్రి అనగా అజ్ఞానం తొలగి ఆత్మ 

చెతన్యం భాసించడ మే. ఇది సంక్షిప రూవంలో అధినవగుప్పుని సిద్ధాంతం. 

69. దీనికీ, రసధ్యని విషయంలో మనం పైెస చూచిన ఆసందవర్దనుని 
అభి పాయానికీ చాలా బేదం ఉంది. 

“కారణాన్యథ కార్యాణి సహకారీణి యాని చ, 

రత్యాదేః స్థాయినో లోకే తాని చేన్నాట్యకావ్యయోః, 
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విభావాశ్చాను భావాళశ్చ కథ్యనే వ్యభిబారిణః”. 

(కా. ప. 27,28 రారికలు) 

అని చెప్పినట్లు లోకంలో కారణ-కార్య-సహకారు లనే వాటినే కదా కావ్యంలో 
న్ 

విభావానుభావవ్యభిచారు లంటున్నాం? లోకంలో ఇద్దరు స్రీ పురుషులు కొన్ని పగి 

సితులలో, ఏ వేనో చేషలు చేసూ, అదొక విధంగా పవ రినూండగా ఆది చూచిన 
థి రు జ wee క్ 

వాడు “వీళ్శిదరకీ వరస్పరం [పేమ ఉన ది” అని ఊహిసాడు. ఇదరు వంకులు 
ది Cay జ a] షూ 

గటిగా ఒకరిపె ఒకరు అరుచుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళిద్దరూ |కోధంతో ఉన్నారు అని 
టి కా 

ఈఊహిసాడు. ఆదే విధంగా కావ్యశాటకాదులలోని విధావాదుల జ్ఞానం కలిగి స వాడు 

అక్కడ చిత్రించిన వ్యక్తుల మధ్య (పేమ ఉన్నవనో, (కోధం ఉన్నదనో, లేదా 

వీళ్లు శోరంతో బాధవడుతున్నా రనో [గహిస్తాడు. ఇదే [పేతరుడికి లేదా వఠితకు 
య = జాజి . 

ముందుగా కలిగే జ్రానం. అందు ీత ఇకుడ విభావాదడుల ఇత వ్యంగ్యము లయేవి 

ఆ (పేమ = (కోధ - గోరాదులే. అవి ఎవరియందున్నట్లు ఊహించ బడుతుస్నాయి? 

అక్కడ వగ్లించ బడుతున్న వ్యక్తలయందు ఉన్నట్టు. అదే ఆనందవర మడు అవిసె 
ణు షూ em ది థి 

రసధ్వని. వనుధథ6ని. ఆలంకారధగ౧నినలాలలో ఆ ధగనుుం.మానువిషయాల జాం 
టా జ జీ nN fy 

కలగగానే ఒర విధమెన చమత్కారం నహృదయుని మనస్సులో చొలిగినటు 
కాలు ™~ 

తతత్పాతగతభావాల జ్ఞానం కలిగినప్పుడు కూడా ఇతని మగ స్సులో ఒర 

విధ మెన చమత్కారం, వెనురటి చవత్మా రం కంది ఆది అధికం రాపచ్చు, 

రొలుగుతుం దని ఆనందవర్దనుని ఆఅభిపాయం. దానిని ఆతడు వివరించలేదు. 

70. ఆ రత్యాది పతీతి కలిగిన వెంటనే నహృదయుని మనన్సులో లేదా 

సహృదయునిలో గలిగే వికారాన్ని గూర్చి చర్చించాడు అధినవగింప్తుడు , భట్టనాయ 

కుడు [వ్యవథమంగా గప్పిన సాొధారణీరరణ్యవ్యకియను తానుకూడా సీగరరించి 
తద్ద్వారా సహృదియుని” రలిగ అనుభూతికి రసం అని పేరు పెట్టాడు, శయన 

మతం [పకారం చూసీ వస్తుధ్యని . అలంకారధ్యనులలో వనిచసే వ్యంజనా 

వ్యాపొరానికీ, ఇర్కాడ వ్యంజనావ్యాపొరానికీ సోలి లేదు. ఇర్కు.డ వ్యంజనా 

వొంపారంవల కలిగి వ్యకి (వ్యంజన); Thay అద్భానావరణ 1 దంబత త తన్య 
ధీ క! = జు 

స్వరూపం |పకాళశించడం అని ఆర్థం. ఆనంద వర్ణ నుని (పకారం వ్యంజనావ్యాపారం 

రామాదినిష్టర సవ్యంజనంతో ఆగిపోతుంది. అభినవగుప్పుని (పఠకారం సహృదయు 

నిలో కలిగే అనుభూరవరకూ కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ వ్యంజనావ్యాపారం 
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అనడం ఎంతవరకు సమంజసం అనేది (వశ్న. భట్టనాయకుడు అంగిరకగించిన 

భావనా. భో జకత్యాలను కాదని వాటికే అధిసనవగు పుడు చ్ పేర్లు పెట్టినట్టయింది. 

నిజానికి వ్యంజనావృత్తిని రామాదినిష్టర త్యాదివ్యజనతో అపివేసి తరవాత కలి! 

సహృదయానుభూతిపర్యంత పకి యకు భావననే మూలకారణంగా ఆంగీగగించి 

ఉండవలసింది. సాధారణీకరణానికి [పధాసకారణం సహృదయగత మైన భావనియే 

(లేదా భావుక త్య మే) కదా? వ్యంజనావ్యాపారం చేత ఆనందస్యరూపాన్ని ఆవరించి 

ఉన్న అజ్ఞానం తొలగించబడుతుంది అని చెప్పడంచేత రసాలన్నీ ఆనంద (సుఖ) 

రూపాలే అన్నట్లు సూచింవబడుతున్నది. ఇది కూడ ఎంతవరకు ముగు అనుభవానికి 

దగరగా ఉన్నది అనే విషయాన్ని తరవాత పరిశీలిద్దాం. ఈ విధంగా వ్యణ్యమాన 

రసస్వరూపం విషయంలో ఆనంద వర్టన-అ భినవగుప్తుల మతాలతో భేచంతఊంది. 

71. ఈ భేదాన్ని గుర్తించిన విద్యానాథుడు, కుమారస్వామీ కాడా లౌకిర 
రసం, ఆలౌకికరసం అని రెండు రకాల రసం ఆంగీకరీంచారు. ఆనందవర్దనుడు 

అంగీకరించిన, వ్యంజనావృత్తి గమ్యమైన, రామాదినిష్టమైన రసం లౌకిళరసం అనీ, 

అభినవగుప్తుడు (ప్రతిపాదించిన సామాజికనిష్టమైన రసం అలౌకిరరనం అనీ వీరు 
విశదీకరించారు. 

(న 1 

72, ఆనందవర్దనుని కాలం వరకూ రసం అనగా నాయకాదినిషమెసు 

వ్యజ్యమానరసమే. భట్టనాయకుడు అభినవగుప్తుడు వచ్చి సామాఖజికని మెన 

రసాన్ని పతిపాదించ డంచేత ఈ రండు రసాల విషయంలోనూ (ఇంతి 

(Confusion) లేకుండా ఉండడంకేసం పండితరాయలు వ్యజ్యమానర సిన్ని 

“స్టాయిభావం' అని మాతమే ఆంటాడు. రస్యమానరసాన్ని (అనుభూతిరూవ 

ససాన్ని) మాతమే రసం అంటాడు. ఉదాహరణకి.."వాచో మాజి లిక; [వయ"ణ 

సమయే”అనే శ్లోకాన్ని వ్యాఖ్యానింప సందర్భంలో _ “అ తాప్యాలమృనస్య నాయి 

కస్య........సంయోగా (దతిరభివ్యజ్యమానా........ విప్రలమృరనసవ్యపదేశ హేతుః” 
అని అన్నాడు. రసాన్ని గూర్చీ, రస్మపధానకావ్యాదు ల్నిగూర్చీ మాటలాడేటప్పుడు 

(పతిచోటా కూడ ఇతడు ఇదే విధంగా (వాకాడు, 

ళో 

న్న 
షమెన 
_] 

తి. అయితే ఈ భేదాన్ని గూర్చి అభినవగుప్పునికి తలియకపోలేదు. 

ధ్వన్యాలో కమంగళ శ్లోకానికి వ్యాఖ్య వాసే సందర్భంలో _. “నిత్యోద్యోగినళ్చు భగ 

' వతః అసం మోహాధ్యవసాయయోగి త్వేనోత్సాహ పతీ తే! పీరరసో ధ్యన్యతే" అని 
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అన్నాడు. భగవంతుని ఉత్సాహన్ని వ్యంజింపచీయడం ద్వారా పీఠరరసం ధ్యనింప 

చేయబడుతున్నది”అని దీని భావం, ఈ విషయాన్నే బాల, పిహావ్యాఖ,_ "స్వేచా చ్చా 

కేసరిణః, మధురిపో;, (పపన్నా ర్రిచ్చిదః, ఇథి పద్రెః హిరణ్యర ?ష్మ పకృతి 

నిబర్హ ణాదివిషయకోత్సాహన్య వమ్యద్దునయోా సప్బూద మూనాం [సతీతేగడిత, గ్ధఃిఅని 

విశదికరించింది. ఈ విధంగా ఇవ్ధాడ Gan అరే ఎదాసుకి “వజ్దనాత్” 

(వ్యంజనావృత్తి చేత బోధింవబడడంవల్ల) అనీ ధం న్యతే' అనే వదాసికి “అవ్వాద్యతే” 

(ఆస్వాదించబడు తుంది) ఆ ఆర్హం. అందుచేత ఈ పరరసథ్యని వస్తుధ్య్వనివంటిది 

కొని, అలంకార ధ్యని వంటిది ౯ రోని, ర శో ంలో నే ఉన్న ఉత్సాహాధ్వనివంటిది 

కానీ కాదు అనిస స్పష్టంఅవుతున్నది ఆందుబేత దీనిని “ఏరరసథ్య్వని! ఆనడం 

ఎంత వరకూ యుకమో సందేహాస్పద మే. వ్యంజనావృ తిని, ధని! అంగీకరించని 

ధనంజయ. భోజ-.రుంతర మహిమభట్టాదులు కూడా రసానికి (ప్రాధాన్యం సీ౧రరీం 

చడం గమనార్హం. 

14. [పకృతిర సవాదం + ఒర రసం అన్ని రసాలకీ కారణం ఆగ్, 

అందుచేత అది _పక్ళతిరస మనీ, ఇతరరసా లగ్న దీని వక లే అన్ ఓ వాదం 

ఉంది. పాచీనాలంకారికులలో ఒక్కొ.ర్కురు ఒక్కొ.క్ము. రసాన్ని (పకృతిరసంగా 
అంగీకరించారు. ఈ (_వకృతిరసవాదాన్ని | ఊరంభించిన వాడు ఆభినివగుప్పుడే 

అన్నట్లు క కనబడుతుంది. 

75 ళాంత _పర్భాతిరసత్వవాదం :. అభ్ముత్తమఘైన టాశరూపపురు 

షార్గంతో సంబంధించినది అవడంబజీత శాంతరసం [పర్భాతిరసం అని ఆనినవ 

లన్ని టికీ (దార యు ఆత్మయే రంత 

బడిని చిత్తమే శ నంగారాదివృత్తులుగా 

రృతిగిసం, ఇతరరసా లన్నీ దీని సిర్భాతులే 

ఇకో 

గుప్తుడు వతిహాచెంచాడు మానెసివి కవు 

మారుతుంది. అందుజేత ఇొంతమే |వ 

అగి శయ నగ) అది పాయం. 

ఖీ 
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Un 
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76. శృంగార | పర్భుతిర సత్వవాదం వ్ ఆ శృంగారము _పర్భాతిరస మని 

భోజుడు (పతిపాదించాడు. ఇది (పసిద్భమైన శృంగారంకొంటె ఖన్న మయినది. 
అన్ని భావాలకీ మూలం అహంరారం. ఇది ఆత శ్రయొక్కు గుణం, దీని 1 'శ్చంగా 

రం” అసీ, 'అభిమానం'అసీ సర్దు నేను అనే భావమే అహంకారం. మాని సెపునిలో 

ఉన్న (పేమకు మూలం ఈ అహంకార మే. ఆందుదేత ఇదే |వధానరసం. మిగి 
లిన నన్నీ దీని వికృతులు. 
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77 (పేమ వకృతిరసత్వవాదం :. [పేమ (పకృతిరసం అని కూడా 

భోజుడు |పతిపాదించాడు. ఇది అహంకారానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. మాన 

వుని అన్ని వనులూ నడిపించేది _పీమయే. అతడు యుద్దం చేస్తున్నా డంటే 

యుద్దం అంటే | పేమ ఉంది కాబట్టి అలా చేస్తున్నాడు. ఈ రసంలో మూడు 

ఆవస్థలు ఉంటాయి. మొదటి అవస్థలో ఇది ఒకే విధమైన అహంకారరూపంలో 

ఉంటుంది. వీనికి “పూర్వకోటి” అని “పేరు, “మధ్యమావస్థ" అని చెప్పబడే రెండవ 

అవస్థలో ఈ అహంకారమే ముప్పెమూడు భావాలుగా పరీణమిస్తుంది. ఓక్కొార్కం 

భావం విభావానుభావాదుల ద్వారా అత్యున్నతస్థితిక పరిపుషం అపుతుంది, “ఉత్తర 

కోటి” ఆని చెప్పబడే మూడవ అవస్థలో ఇవన్నీ (పేమరూపంలో పరిణమిస్తాయి, 

ఈ అవస్థనుంచి సహృదయుని అనుభవం అహంకారరూప మైన సూలస్టితిని జోరు 

కుంటుంది. 

78. ఆద్భుతరసానికి వరృతిరసత్యం :. ఏ రసమైనా అత్యున్నత 
స్టితికి పరిపుష్టం అయినప్పుడు ఒక విధ మైన ఆశ్చర్యభావం కలుగుతుంది, అద్భు 

తంతో సంబంధం లేని రచన గాని, అలంకారం గాని, వస్తువు గాని, రసం కాని 

ఉండదు. అందుచేత సాహిత్యదర్పణక ర ఆయిన విశ్వనాథుని పూర్వపురుమడైన 

నారాయణు డనే పండితుడు అద్భుతరసం |వకృతిరసం ఆని (పతి పాదించాడు , 

రసంలో [పధానమైెసది చమత్కారమే కదా? ఆస్వాదనమే కదా ? చమత్కారం 

ఉండాలంటే అద్భుతం ఉండి తీరాలి, అందుచేత అద్భుతమే వకృతిరన మని 

ఈయన అభిపాయం,. 

“ర సే సారశ్చమత్కారః సర్వత్రాప్యనుభూయతే, 

తచ్చమత్కారసారత్వే సర్మతాప్యద్భుతో రసః, 

తస్మాదద్భుతమేవాహ కృతీ నారాయణో రసమ్” 

౯9. భక్యాదుల _సకృతిరసత్వం :. భక్రిరసం ఒకటే నిజమైన రసం 

ఆని మధుసూదనసరస్వతి “భవద్భ క్రిరసాయనం' అనే చిన్న గంథంలో (పతిపొ 

దించడు. రూపగోస్వామి మొదలైనవారు కూడా భ క్రిరసమే |వధానరసం అని 
ప్రతిపాదిస్తూ దీనిలో మధుర (దీనికే శృంగార మనీ, ఉజ్జ్వల మనీ నామాంతరాలు) 

సఖ్య-వాత్సల్య-దాస్యా లనే నాలుగు భేదాలు ఆంగీకరించారు. మరి కొందరు వెష 
రి 

వాలంకారికులు ఈ నాల్లు విధాల భ కితో పాటు కాంతభ కిని కూడా అంగీకరించి, 
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ఈ ఐదూ ముఖ్యభ కిరసా లనీ, హాస్య-ఆమృత.-వీర.రరుణ. నీభత్స_భయానక _ 

రౌదరసాలు గౌణరసా లనీ, వీటికి కూడా రసత్వం రృష్టర తిసంబంధం ఉన్న 

ప్పుడే సంభవిస్తుందనీ |పతిపాదించారు. ఈ విధంగా ఏదో ఒక రసం [పకృతి 

రసం అనీ దాని విర్భతులే ఇతరరసాలనీ వాదాలు అభినవగుప్తుని కాలంనుంచీ 

వసూనే ఉన్నాయి 

80. కరుణరసానికి | పకృతిరసతగం ఫ్ అధినవగుప్పుని?ి చాలా కాలం: 

పూర్వమే భవభూతి “ఉతరరామచరితం”లతో తన నాటక వస్తు సంవిధానాన్ని 

[పశ ౦సించుకొంటూ. 

“అహో ! సవిధానకమ్ ! 

ఖో ఏకో రసః కరుణ ఏవ నిమిత్త భేదా- 

ద్భిన్నః పృథక్ పృథగివ్మాశయతే వివర్తాన్, 

ఆవ ర్తబుద్చుదతరజ్జమయాన్వి రారా- 

నమో యథా సవిలమేప హి తత్సమ స్తమ్”, 

“ఆహా | ఏమి రథాసంవిధానం! ఓకీ సీరు సుళ్ళు, బుడగలు, తరంగాలు మొద లెన 

రూపాలు ధరించినా ఆ నీరంతా ఓకే ఆయిసెట్టు * కే రుణం నిమిత జేదంవల 
ఆంత ax) 

వేరు వేరు రూపాలు ధరిస్తూన్నట్టు కసబడుతుగ్నాది 1" అని దీని ఆర్థం. 

81. os శ్లోకాన్ని ఆదారంగా ఉనుకొని, కొంతమంది _పాచీనవ్యాఖ్యాత 

లతో సహా, చాలమంది “రరుణరసం | పరృతిరసం; మిగిలిన రసా అన్నీ దాని 
వికృతులు” అని భవభూతి ఆఖివొయి మని నిరూపిస్తూ ఉంటారు. “రరుణరనసం. 

చిత్త దుతికి హేతువు; ఆ చిత్తదుతి రసాసాం్రదానికి సెరగ్గథా అనుగుణ మైనది. 

అందుచేతనే భవభూతి రరుణరసం (పక్సృతిరనం అన్నాడు” అని వీ సమర్థన, 

ఇదంతా ఈ శ్లోకాన్ని సరిగా అర్జం ఛసికొనం పోవడంవల్ల వచ్చిన వాదం. “కరుణ 

రసమే (పర్ఫతిరసం; ఇది అన్ని రసొలలోను అనుస్తూతంగా ఉంటుంది” అని 

నిజంగానే భవభూతి చెప్పిసి సర్వానుభ వవిరుడ్డ మైసి ఈ విషయాన్ని ఎలా అంగీ 

కరించగలం ? కరుణ చిత్మదుతి'హేతుపు అయితే కావచ్చు. ఇది చిత వికాస 

హేతువు లైన పీరాదిరసాలకీ, చిత్తవిస్తార హేతువులైన రొద్రాదులకీ, చితవిషోభా 
నికి హేతువులైన బీభత్సాదులకీ (కృతి ఎలా అవుతుంది. వీటిలో ఏ మ్మాతమూ 
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త్ర దుతి లేదు కదా? శాంతశృంగారాలను వకృతిరసాలుగా ఆంగీకరించిన 

అభినవ. భోజుల మతాన్ని కొంతవరకు సమర్గ్థించవచ్చునే మో? ఎందుచేత ససగా 

వీరు చెప్పే కాంత.శ్ళంగారాలు (శాంత- అహంకారాలు) సకలభావాలకీ మూలా 

ఛారం అయిన చైతన్యస్వరూ వమే. చివరికి “సర్వం దుఃఖమ్"'అని చె ప్పే బౌద్దులు 

కూడా |పకృతిరసం _పశ్న వచ్చే సరికి కాంత మే |పకృతిరసం అన్నారు కా 

కరుణయో లేదా వీభత్స మో (పకృతిరసం ఆని ఆంగీకరించ లేదు, 

82. భట్టనాయక-అభినవగుప్తులు రసం సామాజికనిష్టం అని స్థాపించ 

జశానికి చాలా కాలం ముందు ఉన్నవాడు భవభూతి, 

“రసవద్దర్శిత స స్పష్టశ్ళజ్షారాదిర సోదయమ్ , 

స్వశ బృస్టీయిసంచారివిభావాభినయాస్పదమ్” 

(రావ్యాలంకారసార సంగ హం. గీ 8) 

ఆని ఉదృటుడు చెప్పినట్టుగా కవి అఆ యా రసాలను అ యా పేర్లతో నిర్థేశించ 

వచ్చును అని అంగీకరించిన కాలం ఆది (రసాదులను స్వశబ్దాలతో నిర్ధశిస్తే ఆది 

వమనదోషం అనే దోషం అని తరువాతి ఆలంకారికుల అభి పాయం). లోల్పటాదుల 

మతాలను పరిశీలించగా భవభూతి, తత్సమకాలికులూ కూడా రసానికి రామాదులే 

ఆశయం అని అంగీకరించినట్టు స్పష్టం అవుతుంది. 

88. మరొక విషయం ఏమనగా రసాలు అన్నీ ఆనందాన్నే రలుగటీసా 

యని భట్టనాయక _ అభినవగుప్తులు (ప్రతిపాదించారు. అయితే “నాట్యదర్పణ” 

రచయితలైన రామచం ద-గుణిచందులు, కొన్నిరసాలు సుఖాత్మరా లన్ కొన్ని 

దుఃఖాత్మకా లనీ పతిపాదించారు. చాలామంది [పాచీనాలంకారికులు కూడా ఇదే 

అంగీక రించి నట్లు కనబడుతుంది. ఇది మన అనుభవానికి సరిపడేటట్లుగా ఉంది. 

దూరదర్శన్ ద్వారా (పసార౦ చెసిన రామాయణ మహాబారతాలలోని రామలత్మ 

ఇల నాగ పాశబంధ దృశ్యాన్ని, _దౌపదీవస్తాపహ రణదృళ్యాన్నీ చూడగానే 

కొందరు (ప్రాణాలు విడిచినట్టు పత్రికల ద్వారా అందరికీ తెలిసిన విషయమే, 

“ఎక్కడినుండో ద్వీపాంతరంనుంచి వచ్చిన ఒక నాట్టపదర్శకుడు అత్యధికంగా 

రౌద-బీభత్స-భయానకరసాలు ఉన్న _పబంధాలను (వదర్శించి జనానికి చాలా 

విసుగు, బాధ పుట్టించాడు” అని మురారి అనర్హరాఘవంలో సూూతధారునిచేత చెప్పి 

సాడు. 
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అల్లో 
“కుతశ్చిద్ద్వీపా న్హరాదాగ తేన కంహరస్టలనామ్నా ముశీలవావన 

దేన రొద-వీభత్స-భయానకభూయిష్థం ర్మసి [పబస్టమ భినయి జా" 

నిత్యం కిలాయముద్వేజితో లోకః" (అనుర్హ రాఘవం. (పసాపిన) 

684. మనం వనక చూచిగట్టుగా ఏగివాసుదా మము wy ON 

నప్పుడు వాటిలో ఓక 'ప్యందనిఅనే వొపొదం ఉంటుం విం, దాగి [త అతను 

ఆవరించుకొని ఉన్న అణ్జానం తొలగిపోగుంద ని, ఆప్పుడు ఆగందానుభూతి 

కలుగుతుం దస్ అంగీకరించడతించత ఆళ్ళ శాల అసందచరూటోలీ ఆని టు 

వలసి వచ్చింది. నిజానికి “త త్ర్వమసి"” ఇత్స్వాటిమహా కావ్యూలకీ, భగ వద్యర్దన 

పరములైన సోతాదులకీ, ఇతరనాధససంవత్త్సి అంం' ఉగ వాసిలో॥ ఆగునా 

వర ణాన్ని తొలగించడానికి స"మర్థ్యం ఉండడచ్చును. ఇందును ఉపిసిషదొదులే 

(వమాణం,. ఈ విభొవాదులదు ఇలాంటి ౫ ౬ ఉంటుం దని ఒటెడంనిరి ప్రమాణం 

ఏమీ లేదు. అనుభవానుసొరం ఆయా రసొల సుఖదుఃఖాత్మరతాగ౧న్న అంగీగ 

రించడం మంచిది. ఆసందం౦ కలిగించక సోటే రరుణరన పధావాలైని నాటరాలు, 

సినీమాలు, మొదలైనవి ఎందుకు చూస్తారు ఆని కొందరు పళ్నిన్తూ ఆక్యుడ 

ఎవరికైనా కస్నీచ్ళు వస్తే అవి ఆనందవాష్వాలే; నఖవ తదంతక్షతాదులవల్ల సుఖం 

కలిగిన పే కరుణవల్ల సుఖం రలుగుతుంది అని సమరిన్రూ ఉంటారు. అయితే 

వీభత్సభయానకర సాల మాట ఏమిటి? అతిజాగుప్పారోరము లైన పభబ"వాదుల టాం 

ద్వారా కూడా ఆసందమ కలుగుతుందా? ఐతే ఇలాంటి దృళ్శ్ళాలు చూడడానికి 

మానవులు అధిలాష ఎందుకు చూపిస్తారు ఆ నేట (పశ్న, సోటకొదులభో తరవాత 

వచ్చే దృశ్యాలలో శంగారాదు లుండవచ్చు నని | పేషికులు పీటిని ఎలాగో 

సపించుకొని కూర్చుంటారు అన్ రొమణం (ద. గుంణిచం[ దుల సమాధానం. లోర' 

వృత్తాన్ని చితించడ మే నొట్టంయుర్య,. | పధానో ద్దేశ్యం ఆని కరతుడు ప్పి 

ఉన్నాడు కదా? లోకంలో సుఖమూ ఉంది దుఃఖఖమూ ఉంది. జుగుప్పొనర మేన 

వస్తువులూ ఉన్నాయి; ఆసందర రిముల్రై న వస్తువులూ ఉసొిాయి. రథిగమగాను 

సారం అన్నింటినీ వస్టించడం జరుగుతుంది. నుఖరరాబైనా. ఏవణింపు కలిగించే 
వెనాఅన్నింటినీ చూడాలని కుతూహలం మానవునికి సహజంగా ఉంటుంది. ఏదైనా 
భయంకరమైన హత్య జరుగుతే ఆది చూడడానికి పిరుగత్తుతాడు. సర్యున్సు 
చూసాడు. అతని కుతుహలానికి ఆంతం అనీది లేదు. కుతూపులోపళింఠి ఒంటీ 
తప్ప అన్నింటి వల్దా ఆనందమే పొందుతా డనేది లేదు, 
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85. ఐతే వీటికి (చీభత్సాదులకి) రసం అని పేరు ఎందుకు పెట్టారు? 
అని వశ్నించవచ్చును. ఇవి ఆనందకరాలు కొబట్టి రససంజ్ఞ రాలేదు. మానషప్పనిలో 

సహజంగా, అంత ర్రీనంగా ఉన్న ఏ భావాలను & త్రేజితము లయే టట్టు చెసి కొన్ని 

నిమిషాల పాటు ఆతనిని పపంచకం మరచిపోయే స్టితిలో ఉంచడానికి సీలు 

ఉంటుందో వాటికి రసం అనిపేరు ఈ క్షణంలో పుట్టి మరు త్షణంలో సకించే 

వాటిని, రసస్థితికి చె రేటట్టు పోషించడానికి శక్యం కానివాటిని, భావాలన్నూరు. 

అందుచేత రససంజ్ఞ పెట్టినంతమా తాన అన్ని రసాలూ నుఖరూపాలే ఆని చప్ప 

వలసిన పని లేదు. 

86. అన్ని రసాలలోను తనను తాను మరచిపోయి, చుట్టు పర్క.ల 

ఉన్న |పపంచకం కూడా మరచిపోయే స్టితి ఉంటుంది కదా? అప్పుడే కదా అది 

రసం అవుతుంది. అట్టి స్ధితిలో ఆన్ని రసాలూ ఆనందరూపొ లనడంలో అభ్యం 

తరం ఏమిటి? అని మరొక |పశ్న. ఆ అవస్థలో కూడా ఆయా స్థాయిభావాలు 

అనుస్యూతంగా ఉంటూనే ఉంటాయి. ఆలా కాకపోతే ఒకే రసం అవాలి. రత్యా 

దులుకూడా అనుస్యూతంగా ఉండని స్టితి సుషుపిలోకాని, అసం పజ్ఞాతసిమాధిలో 

కాని మాతమే సాధ్యం అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని (స్థాయిభావాలు అనుస్యూ 

తంగా ఉంటా యనే విషయాన్ని )అభినవగుప్తుడు కూడా అంగీక రించాడు. “ఇత్యా 

నన్గరూపతా సర్వరసానామ్; కిన్తు ఉపరజ్ఞక విషయవళాత్ తీషామపి రోటుకిన్హా 

స్పర్మోఒ స్తీ వీర స్యేవ; స హి కేశ సహిష్షుతాది ప్రాణ ఏవ” (హిందీ. ఆధిసవభార తి. 

478 పేజి). అందుచేతనే పండితరాయలు తన నిక్చితాధి పాయం ఏమీ చప్ప 
కుండా కరుణాదులలో దుఃఖం కూడా ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని సహృద 

యులు తమ అనుభవాన్ని పట్టి తేల్చుకోవాలి అని అన్నాడు, 

87. దీనిని పట్టి అన్ని రసాలూ ఆనందరూపాలే అనే వాదం అనుభవ 

విరుద్దం అసీ ఆందరికీ అంగీకారయోగ్యం కాదసీ స్పష్టం ఆపుతుంది. (దీనిని 

గూర్చిన ఏిసృృత విమర్శకు చూ. “Panditaraja’s Contribution to Sans- 
krit poetics” రెండవ |పకర ణం.) 

ఇంక (పస్తుత విషయానికి వద్దాం, 

88. “బంగారం మొదలైన లోహాలను పుటం వేసే, అన్ని వెపులా 

శట్టిగా మూసివేసిన మూసలో కరిగిన లోహం కుతకుతా ఉడుకుతున్న ట్లు రాముని 
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హృదయంలో కరుణరసం ఉడుకుతూన్నది. ఆయిజే ఆతని హృదయం గంభీరం 

అవడంచేత అది (బబిలెపోవడంలేదు గాని ఆ కరుణ ఆతని హృదయం లోటోపల 

చెప్పరానంత దుఃభాన్ని కలగ జేస్తూన్నది”అని అంటాడు భవభూతి: 

“అనిర్భిన్నో గభీర త్వాదనర్లూఢఘనవ 

పుటపాక|పతీ కాళ; రామస్య కరుణో రసః”. 

(ఉత్తరరామచరితం) 

దీనివల్ల రెండు విషయాలు స్పష్టం అపుతునాయి. ఒకటి.రరుణరసం రాముని 

లోనే ఉంది. రెండు.ఇది చాలా దుఃఖం కలిగిస్తూన్న ది. సహృదయునిలో రసాను 

ఛూతికలగ డానికి హృదయ సంవాద మే (పధాన మైనకారణం అయిసనవజాన రామాది 

ప్మాతలలో ఉన్న దుఖ సహృదయునిలో రూడా దుఃఖాన్నే రభిగించాలి గాని 

సుఖం ఎలా గ లిగిస్తుంది? 

89. ఈ దృష్టితో పరిశీలించినట్టయి తే “ఏకో రసః” ఇత్యాది శ్లోరానికి 

భావం “ఆహా! ఈ కథావస్తునిర్యహణం ఎంత అద్బుతంగా ఉంది ! ఎందుషేత 

ననగా ఒకే కరుణరసం రాముడు, సీత, వాసంతి, రొసల్మ మొదలైన పేరు వేరు 
పాత్రలలో దాంపత్యం, మతి, వాత్సల్యంముదలైన పేరు వేరు సంబంధాలను పట్టి 

వేరు వేరు విధాలుగా ఉండేటట్లు చితించబడింది 1' ఆని భావం చెప్పాలి. వేరు 

వేరు పాాతలే ఆ రసానికి ఆశయం అన భవభూతి అఫి పాయం అవడం చేతనే 

ఇలా వర్ణించాడు, 

90. భవభూతి “మహాసీరచరతం" అనే మరొక ఇాటకండో కూడా 

ఇలాంటి అధి పాయాన్నే అవిష్కంగిచాడు. “ఒకే పీరరనం, చిన్న చిన్న మార్పు 
అతో, రాముడు, పరశురాముడు, వాలి, రావణుడు, హనుమంగుడు మొదలైన 

మహాపురుషులలో విభక్షమై ఉంది" ఆని భవభూతి సూతధారుని చేత అనిపిస్తాడు. 

“ఆపొకృ్ళతేష పా(తేష యత వీరః సతో రసః, 

భేదై సూక్ష్మైర భివ్య ర్రెః ప్రత్యాధారం విభజ్య తే” 

(మహావీరచరితం, ప్రస్తావన) 

ఆందుచేత కరుణరసం అన్ని రసొలకీ వకృతిరసం అని భవభూతి (వతిపాదిం 

చాడు అని చెప్పడం క్షోదక్షమం కాదు. 
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91. నిజానికి ఒక రసం (పకృతిరసం ఆనీ మిగిలినవి వికృతిరసా లనీ 

చెప్పే వాదం నిరర్ధకం, మనం వివిధరసాలు (ష్మడ సాలు) ఉన్న పదార్దాలు 

భుజిస్తున్నాం. అన్ని రకాల ఆహారమూ కూడా భూమినుంచి పుట్టినదే, భూ సరిణా 

మమే. అందుడేత మనం అన్ని రసె*లకీ మూలభూత మైన రసం ఓఒరటి ఉన్నదని 

ఆంటూ దానికి ఏ “పృథ్వీరసమో” ఆని పేరు పెట్టి మిగిలిన వన్ని దాని ఏకా 

రాలే అని ఒక నూతన సిద్ధాంతంగా జప్పవలసిన పని లేదు. అరిషడ్యర్గం ఆని 

చెప్పబడే కామ కోధాదులు ఆరు ఉన్నాయి. కామమే అన్నింటికీ మూలరారణం 

ఆని భగవగ్గితాదులలో చెప్పినా కామం ఒక్క టే (పధానమైన భావం అని ఎప్పడం 

యు కం కాదు. ఏ భావానికి సంబంధించిన లక్షణాలు ఆ భావానికి వేరు వేరుగా 

ఉండనే ఉన్నాయి. కావ్యమీమాంసలో రాజశేఖరుడు ఉదాహరించిన ఒక శ్లోరంలో 

చెప్పినట్లు ఒక్క భూమాతయే యాగం చేసిన సోమయాజులు గాను, కీ రిముంతు 

లైన మహారాజులుగాను, మృగాతులుగాను, పుష్పఫలాలతో నిండిన వృణాలు 

గాను, అనేకరూపాలలో పరిణామం చెందుతున్నా వేరు వేరు పదార్దాలను చూస్తూనే 

ఉన్నాం కదా, 

“య ఏతే యజ్వానః పథితమహసో యేఒప్యవనిపా 

మృగాక్షో యాశ్రతాః కృతమపరసంసార కథయా, 

అమీ తే దృశ్యనే ఫలకుసుమన మాశ్చ తరవో 

జగత్యేవం రూపా విలసతి మృదేషా భగవతీ” (కా.మీ. 8-14) 

ఆదే విధంగా మనం వేటిని రసాలుగా అంగీకరిస్తే మన అనుభవానికి సరిపడు 
తుందో వాటిని వేరువేరుగా అంగీకరించడం మంచిది. అంజా శాంతమే అని కాని, 
అహంకారమే అని కాని, అద్భుతమే ఆని కాని చెప్పడం అనుభవసంవాది రాదు. 

(పతిరసానికీ దాని వైయ కికవిశషం ఉండనే ఉంది కదా? కేవలం వాదదృష్టితో 
మ్మాతమే చెప్పడం ప్రారంభిచే ఒకరసాన్ని మరొకరసంలో అంతర్గతం బీసీ 
దానిని హుళక్కి చేయవచ్చును. వ్మిపలంభశృంగారాన్ని కరుణరసంలోను, సం 

యోగ శృంగారాన్ని వీరరసంలోనూ కలిపివేయవచ్చు వీరానికి స్థాయి ఉత్సాహం 
కదా? అది లేని సంయోగశ్ళంగారం ఏమి ఉంటుంది? అందుచేత “ఆలింగన 
వీరం”, 'చుంబనవీరంి ఇత్యాదిభేదాలతో ఈ శృంగారాన్ని వీరం చేసివెయ వచ్చు, 
అందుచేతనే ఒక ఘట్టంలో నాగేశభబ్లు ((పదీపవ్యాఖ్యలో) వీరరసం అంటే 
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యుదవీరం ఒక్కటే అని |పతిపాదిస్తూ “అన్యథా వలా యనపీరాదిఖేదేన ఆన న్యం 
యథ అలాన్ oe 

స్యాత్" అని అంటాడు. 

92. (పాచీనసంస్కృగాలంకారిలు చప్విన ఈ రససిద్దాంతాదు లన్నీ 

(పాచీనవాజ్మయానికి ఉపయోగిస్తాయేమో కాని ఆధునిక సాహిత్యాలకి ఏమి ఉప 

యోగిసాయి అని ఆంటూ కొందరు పెదవి విరుస్తూంటారు. ఈ ఆలంకారళాన్త్రం 

కేవలం సంస్కృతసాహిత్యాన్ని మ్మాతమే దృష్టిలో పెట్టుకొని [వవ ర్రింప చసినది 

అని అనుకోవడం అజ్ఞాసఏలసితం. [పొచీనా లంరారికులు సంస్క, త కావ్యాలతో 

పాటు తమకు తెలిసిన (పార్భత కావ్యాలూ, అపభ ౦కరావలు ముది లైసవి కూడా 

దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ శాస్తాంన్ని రూపొందిదారు, తరువాతి కాలంవాళ్ళు దేశ 

భాషాకావ్యాలు ఊపేశించి వలసంసతరాబ్యూ తే పట్టుకి”ని పారులాడారం టే 

అది వాళ్ళ దోషం కాని ఇాస్త్రదోషం రాదు. సాహిత్యం ఎంత ఆధునిక మైనా, ఏ 

భాషలో ఉన్నా ఉపయోగించిసెది అర్థ వంత మైన భష ఆయితే, ఆది భావావిష్క 

రణకోసమే ఉద్దీష్ష మైతే అలంకా రళాస్త్రంలొ చర్చంచిని అన్ని అంశాలు ఆ సాహి 

త్యానికి కూడా తప్పకుండా అన్నయిస్తాయి. కొంఒ౦ పింటో శాస్రం చదవాలి. 

98. అలంకారశాస్త్రంలో అత్ను తమ గంథంగా | వసిద్ధి పొందిన కావ్య 

(పకాశకు తెలుగుతో, సులభ యెసు ఖషలో వ్యాఖ్య, (వాయయవలసిందిగా చాలా మంది 

మ్మితులు కోరడంపత యథాగో క్షిగా వ్యాఖ్య (వాళొను కావ్య సరాశ కు రున్న (పసిద్ద 

వ్యాఖ్యానాలలో ని విషయాల లన్న సం[గహించి Gia సాధ రాష భ ట్టరుల్ కీఠర్ 

సంస్కృతంలో ఒర ,వి సృుతవ్యాఖ్య (వొళారు. ఇట [పొమాణిక మైన, అత్యుత్తమ 

మైన వాఖ్య. దీని ఆరవ సంన్య, రణం 1906 | పరటింపడింది. ఈ “బాలా 

నందిని" వ్యాఖ్య అతా | పధానంగా రులీ కీకర గారి “బాలబోధిని" వ్యాఖ్య 
య 

సహాయం లీసిక5ొ. జరిగింది వి సృతముబైన ఎదొాలు మాతం తీసిరొనలేదు. 

94. దీని | పచురణకార, ర్రమాన్ని సంస్కృత భాషా (వచారసమితి చేప 

ట్టింది, ఆందురు ఈనమితి స్థాపకులు, అధ్యతులూ , ఖారతీయ సంస్కృతీ పియులు 

అనేక విద్యాలయ సా పక ని రాగ హ కులం" అయిన టి, పుల్లా రెడ్డిగారి! నా వన, 
ళో 

అలంకారశా స్త్ర పియుల పజన కూడ రృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను, 

95. సు పసిద్దవ్యారరణవద్వాంసుటు శద మూర్తులు |టహ్మ శ్రీ శ్రీ 
ణా ఉల్లో 

జ (0 ష కొం పెల్ల సుబ్బరాయళాస్త్రిగారు మా వ్యాకరణాచార్యులు, తపోధనులు, శిష్యవా 
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త్సల్యం విషయంలో వారికి వారే సాటి. వారీ దగ్గర పు సగం షిట్రినివారిలో ఎత్త 

విధంగా సంస్కృత విద్యారంగంలో రాణించనివారు లేరు, వారి గివర్శ్న చుంటు 

ఎం్మటన్స్ పరీక్షలో పాఠ్య గంథ౦గా నిర్ధారతి మైన (పతావపర్ము దయం టి'ఠం 

చెప్పి నాలో అలంకారళాస్త్రవీజా వాపం చేసినవారు, శీను మ దాసుసంస తర లా 

కాలలో వేదాంతకవ్యలో చేరి వేదాంత ళార్టాధ్యయనం ఉయడానికి sd wh 

పూర్వక పోత్సాహనమే ఏతై కకారణం. వారీ పుణ్యస్మృతి3 “0 (గంఖాస్న సెవిసి 

యంగా పరఃశత పణామపూర్వకంగా అంకితం చస్తున్నాను. 

96. ఈ వ్యాఖ్యానం అలంకారకాస్త్రస్వరూపం తలుసుకినడానికి ఏ కొది 
(1 (ల) 

మందికి ఉపయోగించినా నా పయత్నం సఫల మెసదని భావిస్తాను, 

“హైదరాబాదు, 

24.5. 10005. పుల్లెల శ్రీరామచం[దుడు 

xx 



మారారి శ కరా మభముఖై రాసారరంహనా, 

సారార బ్ధస్తవా నిత్యం తదా ర్రిప*వణ ఉమా. (884 ల్లో) 

మాతా నతానాం సంఘట్టః [శియాం బాధిత సం|భమా, 

మాన్యాథ సీమా రామాణాం శంమేదిశ్యాదుమాది మా. (889 శో) 

2. పద్మ బన్లః 
ర ఢా 

lun 
00 
[2 

3 1) ళ్ 

భాసతే |పతిభాసార రసాభాతాహతా విభా, 



ఏ. మురజ బనః 
డా 

సరలా బహులారమృతరలాలిబలార వా, 

వారలా బహులామన్గకర లా బహులా మలా. (886 A 

స ర్వ తోభద్ర వా 

౮ చ్ 
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(9 § 

రసాసారరసాసారసాయతాక్షక్షతాయసా 

సాతావాతతవాతాసార్శక్షతస్తుస్తుతక్షర 388 



శ్రీః 

ప్రీ మపోగణాధివలియే నమః 

కావ్య (పకాళః 

బాలాసందిని వ్యాఖ్యాసహితః 

బం ర కు వాం తి ఆ న వృత్తి. (గ్రన్గారమే ఏఘ్న విభూతాయ సముచితష్టదవతాం (గన 

కృత్ పరామృశతి-_ 

కారిక : 

నియతికృతనియమరహితాం హ్ల్షదెకయుయో మనస్యబరిత నామ్, 

నవరసరుచిరాం నిర్మితిమాదథలి భారతి రవేర్ణయతి, 1 

వృ. నియతిశ కరా నియతరూపా, సుఖదుఃఖమోహస్వు భావా, 
పర మాణ్వాద్యు పాదానకర్మాదిస హకారికారజపరతన్లాి, ష్యరసి, ను 

చ హృదె ౮వ తెః, తాదృకీ (బహ్మాణో నిర్మితిః నిర్మాణటు. ఏతట్వి 

లక్షణా తు క వివాజ్నీర్మితిః. అత ఎవ జయతి. జయత్య ర్థిన చ నమ 
సార ఆక్షిప్యత ఇతి తాం (పత్యస్మి |పణత ఇతి లభ్యత, 

అథ బాలానన్దినీ వ్యాఖాా పారస్ఫుః 
యు టి హు ; 

వ్యాఖ్యానం. నత్వా శ్రీతాతపాదాదీన్ కాస్త్రమవ్హాఏదిసద్దురూని, 

వ్యాఖ్యాం కావ్య పకాశస్య ర గోమ్మ్యాస్టు్యం (మథిామతి . 

మహాపండితు డైన మమ్మటుడు “రావ్యవకాశ' అనే అలంకారశాష్త్ర 
(గంథాన్ని రచించడానికి పారంభించి, తాను [(పోరంభించిన (గంథ రచనారార్య 
[కమం నిర్విఘమ్నుంగా కొనసాగడంకోసం తగిన, అనగా ఇలాంటి కొర్యాన్ని 
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నిర్విఘ్నంగా సమాపి పొందించగలిగిన, ఇష్టదేవత యైన భారతిని, సరస్వతీ 

దేవిని, స్మరిస్తున్నాడు. 

నియతీతి. నియతికృతనియమర హితామ్= దైపంచేత లేదా ఆదృష్టంచేత 

కల్పించబడిన నియమాలు లేనిదీ, హ్లాదెక మయీమ్ = కేవలం ఆనందన్వరూప 

మైనది, అనన్యవరతన్లామ్ = ఇతర కారణాలమీద వేటిమీదా ఆధార వడనితీ, 

నవరనరుచిరామ్ = తొమ్మిది రసాలతో మనోహరంగా ఉన్నదీ ఆయిన, నిర్మితిము 

= నిర్మాణాన్ని, ఆదధ తీ == చేస్తూన్న, కే; ఛారతీ==క వియొర ఖొదతి, జయతి 

= సర్వోత్కర్షతో ఉన్నది. 

వివరణం. ఈ (పార్దనాళ్లోకంలో కావ్య పకాళ కారుడు, [బహ్మ దెవుడు 

చేసే సృష్షికంటె కవి చేసే (కావ్య) సృష్టి విశిష్టమైనది అని ఒపుతూ ఆర 
అ ట్ రు కం | ॥ | 

భారతిని స్మరిస్తున్నాడు. సరస్వతి విద్యాధిదేవత. అందుబత కవిఖారతియే భారతి 

(సరస్వతి); భారతియే కవిభారతి. ఈ విధంగా కవిఖారతీస్తుతి భార తీస్తుతియే 

అవుతుంది గాన ఈ శ్లోకం కవిఛారతిని పళశంసిస్తూ భారతీదేవిని కూడా స్తుతిస్తూ 

న్నది. అందుచేత మంగ ళళ్లోకంగా వరిగణింపబడుతుంది. ఈ విషయాస్నె రచ 

యిత వృత్తిలో విశదీకరిస్తున్నాడు :- 

నియతిశక్యా ఇతి :. నియతిశక్తి అనగా అసాధారణమైన ధర్మం, 

పద్మంలో పద్మత్వం ఉంది. ఈ పద్మత్వం అనే అసాధారణధర్మం, (ఇతర 

పుష్పాలలో లేని ధర్మం) దేనిలో ఉంటుందో దానిలో విశిష్టమైన పరిమళం మొద 

లైనవి ఉంటాయి. ఆ ధర్మం లేని పుష్పాదులలో అలాంటి సొరబభాదులు ఉండ పు. 

అందుచేత |బహ్మ చేసే సృష్టి ఇలాంటి అసాధారణధర్మాలమీద ఆధారపడి 

ఉంటుంది. అనగా అలాంటి ధర్మం ఉన్నదానికే పరిమళాదులను ఇవ్వరలుగు 

తుంది. లేదా “నియతిశకి” అనగా ఆదృష్టం; దైవశకి, !బహ్మదెపుని సృష్టి ఆ 
యా [పాణుల అదృష్టం చేత కట్టబడి ఉంటుంది. దానికి లోబడి ఉండే |బహ్మ 

సుఖదుఃఖాదులను ఇస్తాడు. తానుగా స్యతంతించి ఏమీ ఇవ్వజాలడు. ఆయితే 

కవి చేసే నిర్మాణం ఈ విధంగా అసాధారణధర్మాలమీద కాని, ద్రెవాదులమీద కాని 

ఆధారపడదు,. కవి ఎలా తలుచుకుంటే ఆలాగే వర్ణించ గలడు. ఆదే విధంగా 

(బహ్మ చేసే సృష్ష సత్త్యరజస్తమోగుణాలతో సంబంధించి ఉంటుంది. అందు 

చెత ఈ జగత్తులో సత ఇగుణధర్మ మైన సుఖం, రజోగుణధర్మ మైన దుఃఖం, 
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తమోగుణధర్మమైన మోహం ఈ మూడూ కూడా ఉంటాయి. కవిరచనలో 

కేవలం సుఖం (ఆనందం) మా[తమే ఉంటుంది. (బహ్మ సృష్టికి పూర్తి స్వాతం_త్యం 

లేదు. పరమాణువులు మొదలెన ఉపాదానకారణాలు, కర్మ్శ్మమొదలైన సహకారి 

కారణాలు-వీటిమీద ఆధారవడి ఉంటుంది. రవిసృష్టికి ఇలాంటి పారతం్యత్యం 

లేదు. (కుండకు మట్టి ఉపాదానకారణం. ర్ల, చక్రం మొదలైనవి సహకారి 

కారణాలు). (బహ్మసృష్టిలో ఆరు రసాలు మాత మే(మధురామ్హాదు లు) ఉన్నాయి. 

అవి అన్నీ ఆనందాన్నే కలిగిసాయనేె నూట లేదు, కవిసృష్టిలో తొమ్మిది రసొలు 

ఉంటాయి. అన్నీ ఆనందం కలిగించేవే. ఈ విధంగా రవివాజ్నిర్మాణం (బహ్మ 

దేవుని నిర్మాణంకంటె విలక్షణమైనది. అందుచేతనే అది, జయతి = సర్వోత 

ర్షతో ఉన్నది. సర్వోత్క్బృష్టమె ఉన్నది అని బప్పడంచేత “నమస్కరిస్తున్నాను 

అని సూచితం అవుతున్న ది. అందుచేత ఇలాంటి కవిభారతికి నమస్కరిస్తున్నాను 

అని భావం. 

వృ. ఇహాభిధేయం స్మపయోజనమిత్యాహం- 

కా, కావ్యం యశ సేఒర్ధకృ తే వ్యవహారవిదే శివేతరత్షతయీ 

సద్యః పరనిరృతయే కానాసంమితతయోసదేశయుజే. 2 

వ్యా. ఇహేతి. ఈ [గంథంలో _తిపాదించనున్న దానికి (ప్రయోజనం 

ఉన్న దని చెప్పుచున్నాడు. అనగా ఈ కావ్య ప్రకాశ అనే (గంథం కావ్యలడ 

ఇాలను గూర్చి చెప్పడంకోసం, ఎలా (వాస్తే కావ్యం అవుతుందో తెలవడంకోనం. 

నిర్మించబడింది. అందుచేత ఏ కావ్యాన్ని గూర్చి విశదీకరించడంకోసం ఈ 

[గంథం వాయబడిందో ఆ కావ్యానికి ఏది _పయోజనమో అదే దీనికి కూడా 

(ప్రయోజనం అనీ భావం. 

కావ్యమితి. కావ్యమ్ = కావ్యం, యశ "సే = యశస్పుకొరరు, ఆర్థర్భ తే = 

ధనంకొరకు, వ్యవహారవిదే = వ్యవహారజ్ఞానంకొరకు, ఛివతరడతయే = అమంగ 

శాలను నింపచేయడ కొరకు, సద్యఃపరనిర్భృతయే == చదివినజెంట నే గోప్ప 

ఆనందంకొరకు, కానాసంమితతయా == |పియురాలితో సమానమైనదవడంచేత, 

ఉపదేశయుచే = ఉపదేశంకొరకు, అవుతుంది. అనగా కావ్యంవల్ల యశస్సు అని 

స్తుంది; ధనం లభిస్తుంది. లోరవ్యవవోరజ్ఞానం రలుగుతుంది, అమంగళాలు 
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తొలిగిపోతాయి. చదువుతూన్నప్పుడే పరమానందం కలుగుతుంది. (ప్రియురాలు 

మనస్సు నొప్పించకుండా హితబోధ చేసి సన్మార్గంలో (పవర ౦పచేసి నట్టు 

కావ్యం కూడా మంచి ఉపదేశం ఇస్తుంది. 

వృ. _ కాలిదాసాదీనామివ యశః, శ్రీహర్జాదేర్దావకాదీనా 

మివ ధనం, రాజాదిగతో చితాచారపరిజ్ఞానమ్, ఆదిత్యాదెర్మ యూరాదీ 

నామివానర్గ నివారణం, సకల|పయోజనమౌలిభూతం సమనన్తర మేవ రసా 

స్వాదనసముద్భూతం విగలిత వేద్యాన్న రమానన్గం (వభసంమితశోబ్ద 

_పధానవెదాదిశా స్తే9భ్యః, సుహృత్సంమితార్థ వత్పురాణాదీతిహా సభ్యశ్చ 

శబ్దార యోర్లుణభా వెన రసాజభూత వ్యాపార పవణతయా విలక్షణం 

యత్కావ్యం లోకోత్తరవర్ణనానిపుణక వికర్మ, తత్కాన్తేవ సరసలఠిపాద 
నేనాభిముఖీకృత్య “రామాదివద్యరి తవ్యం న రావణాది వత్ ”ఇత్యువదీశ' 0 

చ యథాయోగం కవేః సహృదయస్య చ కరోతీతి సర్వథా త్ర త యత 

సీయమ్, 

వ్యా. కాలిదాసాదీనామితి. కొలిదాసాదులకు వలె కీరి ని, ధావరుడుమొద 
లైనవారికి ఢ్రీహర్షాదులనుండి వలె ధనాన్నీ, రాజాదులకు సంబంధించిన తగిన 

నడవడికను తెలపడం ద్యారా లోకవ్యవహారజ్ఞావాన్నీ, సూర్యాదులనుండి మయు* 

రాదికవులకు వలె అనర్గనివార ణాన్ని- శబార్థాలను అపధాసంగా ఇసి రసానికి 

ఆంగ మైన (వ్యంజనా) వ్యాపారాని కే ఎక్కువ (పాధాన్యం ఇవ్వడంళలిత, (సము 

సంమితా లైన శబ్ద (పథధానవేదాదిశాస్తారిల కం టె, మ్మితసంమితాలై న, అరమ. నందే 

తాత ర్యం గల పురాణాదీకిహాసాలకంచె విలడణమై లోకోత్త రవర్దనానిపుణు 
డైన కవి కర్మయైన కావ్యం - అన్ని (పయోజనాలకం టె ఉతమ మైసెదీ, ఏంటనే 

రసాస్వాదంచేత కలిగేది, 'విగలితవేద్యాంతరమూ అయిన ఆనందాన్నీ, 5 రాంతవలై 

సర సత్వాన్నీ కలిగించి, అభిముఖుణ్జీగా చేసికొని “రామాదుల వలే ఉండాలి రాని 

రావణాదుల వలె ఉండకూడదు” అనే ఉపదేశాన్నీ పీలును బట్టి ర వికీ, సవా ని 

యుడికీ కూడ ఇస్తుంది; అందుచేత దానివిషయంలో అన్ని విధాలా [ప్రయత్నం 

చెయ్యాలి. 

వి. 'కావ్యం' అనగా లోకంలో కనిపించే మామూలు విషయాలలో' 
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లేని, (లోకాతీతమైన) చమత్కారాన్ని కలిగించే వర్ణనలు చేయగలిగిన కవి 

యొక్క కర్మ; కవి చేసినది; కవిచేత నిర్మించబడినది అని అర్థం. ఇది వేదాదుల 

కంటె పురాణాదులకంచె విలక్షణ మైనది. వేదం మొదలైన కాస్రాంలు [ప్రభువు 

[పజలను ఆజ్ఞాపించినట్లు “నువ్వు అలా బయ్యాలి; ఇలా అయహాణదు; అలా చ్వై 

'పుణ్యం వస్తుంది; ఇలా చేస్తే పాపం వచ్చి రష్టాలు అనుభవిస్తావు” అని ఆజ్ఞా 

పిస్తాయి. అందుచేత ఇవి పభుసంమితాలు, వదువు వంటిఏ. ఓటితో శబ్దాలకి 

_పాధాన్యం ఎక్కుప, ఎందుబ తనంటే ఇవి ఆజ్ఞా పిస్తున్నట్టుగానే రనబడ తాయి. 

ఇంక పురాణేతిహాసాదులు మిత్రుడువలె ఆ యూ కథలు చప్పి మానవుణ్ణి మంచి 

మార్గంలో నడిపిసాయి. అందుచేత అవి మితసంమితాలు. ఏటిచో అర్ధానికి 

ప్రాధాన్యం. ఎందుచేత ననగా వేదాదులవలె ఇవి చేయవలసిన, లేదా చీయ గాడని 

పనులను గూర్చి కాకుండా జరిగిన విషయాలు చపుతాయి. అయితే కావ్యం కూడా 

ఉపదేశం చేస్తుంది. కాని దీని విధానం సుకుమారంగా ఉంటుంది. రాంత తసి 

_పియుణ్ణి మంచి మాటల చేత, హావభావాదులచేత వశంచీసికొని ఆతని మనస్సుకు 

నొప్పి కలగకుండా తాను ఏ విషయం ఊపదేశించా లని ఆనుకొంటుందో దాన్ని 

చమత్కారంగా, ఆనందకరంగా ఉండేటట్లు “రామాదుల వతే ఉండాలి కాని రావ 

'ణాదుల వలె ఉండకూడదు”అని బోధిస్తుంది. అందుచేత కావ్యం రాంతాసంమితం. 

దీనిలో శబ్లానికి గాని వాచ్యార్జానికి గా (పొధాన్యం లేదు. ఈ రెండూ అవధానం 

గానే ఉంటూ వ్యంజనా వ్యాపారం దారి రసానుభూతిని రొలిగి స్తాయి. గం విధంగా 

వేదాదిశాస్తాలకంటె, పురాణీతిహాసాదులరం చె విలశ్షణ మైన రావ్యంవల్ల అనేక 

(పయోజనా లున్నాయి. సత్యా. .వ్యాలవల్ల రొళిదానొదులరు లభించినట్టు కీర 

లభిస్తుంది. ధావకు డనే కవికి శ్రీ హర్షుడు చాలా ధనం ఇచ్చినాడట, రళ్నావ? 

'అనే నాటిక వాసి శ్రీ హర్షుని “పీరు పెట్టడంచేత అలా ఇచ్చినా డని కొందరు 

వ్యాఖ్యాతలు (వ్రాశారు. ఇందులో ఎంత సత్యం ఉందో బప్పడం రష్టం. ఆస్థాన 

కవులకు కూడా రాజులు అధికంగా ధనం ఇచ్చి పోషించడం భారతదేశసం ప 

చాయమే కదా. ఈ విధంగా కొవ్యంవల్ల ధనం లభిస్తుంది. కావ్యాలలో మహాప్పరు 

మల చర్మిత వర్ణింపబడుతు ది. 'వాటిస్ చదివిన వారీకి దొజూటు మొదలైన పెర 
ణ్ 

అతో ఎలా మసలు కోవాలో, లోకవ్యవ హారం ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. కావ్యా 

నికి ఈ లోకవ్యవహారజ్ఞానం ఒర సలం. మయూరు తనే రవి సనూర్యశతకం 

రచించి కుష్ట్పరో గం పోగొట్టుకున్నా డని సిద్ది. ఈ విధంగా కావ్యంవల్ద అమం 



6 కావ్య కాళ 

గళాలు తొలగించుకొనవచ్చు.ఇంక చివరి ఫలం ఒకటి ఉంది; ఆది వెంటనే కలిగే 

అనందం. మిగిలిన ఫలా లన్నీ ఒక ఎత్తు! ఇది ఒకటీ ఒక ఎత్తు. వాటి అన్నిం: 

టికి తలమానిక మైనది. కావ్యం చదువుతూండ గానే రసాస్వాదనం చేత ఇతర 

విషయా లేవీ తెలియని ఒక ఆసందమయమైన స్టితి ఏర్పడుతుంది. ఇది కావ్యం: 
వల్ల కలిగే అత్యుతమ|పయో జనం. 

వీటిలో కొన్ని కవికి చెందుతాయి. కొన్ని సహృదయుడికి చెందుతాయి. 

యశస్సు, ధనం, అనర్భనివారణం అనేవి కవికి, ఆనందం, వ్యవహార జ్ఞానం, ఉప. 

దేశలాభం అనేవి సహృదయుడికి లభిసాయి. మొదటి మూడు (పయోజనాలు 

కవికే కాకుండా కావ్యాలు బాగా చదుకున్నవారికి కూడా కలగ వచ్చు. కొవ్యజ్ఞాసం 

కలవా డనే కీర్తి, దానివలన ధనం, స్టోతపాఠాదులవలన అనర్జనివృత్తి కలగ 

వచ్చును కదా. ఐతే కవికి మాతం ఈ మూడు (ప్రయోజనాలే కాని ఇతర 

[ప్రయోజనాలు ఉండవు. కావ్యం రచించి పూ ర్రిచేసిన కవి కూడా కాలాంతరంలో' 

ఆ కావ్యం చదువుకొని రసాస్వాదం పొందవచ్చు. అయితే ఆ సమయంలో 

అతడు కూడా సహృదయుడే, కవి కాడు ఆని ఆలంకారికసం|పదాయం. 

సహృదయులనగా ఎవరో “యేషాం కావ్యానుశీలనా బ్యాస వకాద్యిశదీభూ తే 

మనోముకు రే వర్షసనీయతన్మయీభ వనయోగ్యతా తే స్వహృదయసంవాద ఫొజః 

సహృదయాః' అని అభిసవగుప్తుడు లక్షణనిర్వచనాలు చెప్పినాడు. (ధ్వన్యాలో ర 

లోచనం. పుట, 88.) ఉత్తమకావ్యాలను పరశీలించగా పరిశీలించగా ఎవరి మనస్సు 

అనే అద్దం నిర్మలమై కవి సమర్పించిన విభావాదులతో తాదాత్మ్యాన్ని చెందడానికి 

యోగ్యం ఆయి ఉంటుందో వాళ్ళు సహృదయులు ఇది లక్షణం. “స్వహృదయి. 

సంవాదం ఊన్న వాళ్ళు” అనేది వ్యుత్చ త్ర్వర్థం. 'స్వి అనగా ఇక్కడ కవి అని 

ఆరం. కవి హృదయంతో సమాన మైన హృదయం ఉండి ఆతని హృదయంతో 

సమంగా స్పందించగలిగిన హృదయం కలవాళ్ళు అని ఆరం. అనగా "సమానం 

హృదయం యేషాం తే సహృదయాః” అని వ్యుత్సత్త్యర్శం చెప్పినట్టయింది. 

“సహృదయ: శబ్దం (పృ్రపథమంగా ధ్యన్యాలోకంలోనే కనబడుతుంది. 

వృ. ఏవమస్య పయోజనముక్యా కారణమాహ- 

కా. శ క్రిర్నివుణతా లోక శాస్త్రకావ్యాద్య వేక్షణాత్ 
కావ్యజ్ఞశికయాభ్యాస ఇతి హేతు స్తదుదృ వే. 8 
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వ్యా. ఈ విధింగా కావ్య పయో జనం చెప్పిన తరువాత ఇప్పుడు కావ్యానికి 

కారణాన్ని చెపుతున్నాడు. 

శక్తికి=శే కి, లోరళాస్త్రకావ్యాద్యవేడణాత్ =లోగాన్ని, శాస్త్రాలను, రొవా 

లను పరిశీలించడంవలన కలిగిన, నిపుణలా=నేర్చు (దీని వ్యుత్చ త్తి అని "పరు, 

కావ్యజ్ఞశిషయా = కావ్యాలు తెలిసిన వాళ్ళదగ్గర నేర్చుకొనడం జీత, అభ్యాస? == 

కావ్యర చనాభ్యాసం చేయడం, ఇతి==ఇట్టు, తదుదృవేజ కావ్యం పుట్టడానికి (కావ్య 

నిర్మాణానికి), హేతుః = కారణం. 

వృ. శః కవిత్వబిజరూపః సంస్కార విశషః రళ్ళ్చిత్; యాం 

వినా కావ్యం న (పసరేత్; (పసృృతం వా ఉపహన నియం స్యాత్. లోకస్య 

స్థావరజజ్ఞమాత్మ కలోక వృత్త స్య, కాస్తా9ణాం ఛన్జ్దా-వ్యాకరరణాభిధాన 

కోశ_చతుర్వర్గ గజ - తురగ-ఇడ్లాది లక్షణ గన్హానాం, కావ్యానాం 

చ మహాక విసంబన్టినామ్, ఆది[గహణాదితిహాసాదీనాం చ విమర్శనాద్వ్యు 

త్చతిః, కావ్యం కర్తుం విచారయితుం చ యే జానని తదుపదేశేన రరణే 

యోజనే చ పౌనఃపున్యేన (పవృతిరితి !తయః సముదితాక, న తు 

వ్యస్తాః, తస్య కావ్యస్య ఉద్భవే నిర్మాణ, సముల్హా సే చ హేతుః; న 

తు హేతవః 

వ్యా. కవిత్వానికి నీజం వంటి, రచయితలో ఉండే సహజమైన సకొనెద 

విధమైన సంస్కారానికి శక్తి అని పేరు. దీనికి 'పతిళ' అని నామాంతరం. ఆ 

శ క్రి లేకపోతే మిగిలినవి ఏవి ఉన్నా కావ్యం నడవదు. ఏదో విధంగా రచించినా 
అది ఉపహాసాస్పదంగా ఉంటుంది. అందుచేత ఇది బలా (పధానమైనదీ, తోరం 

అనగా స్థావరజంగమాత్మక మైన లోకానికి సంబంధించిన వ్యవహారం; దాన్ని 

పరిశీలిం చాలి, ఛందఃళాస్త్రం, వ్యాకరణం, నిఘంటువులు, ధర్మార్థ కామమా జ 

లనూ గజ. తురగ _ ఖడ్గాదుల లక్షణాలనూ [వతిపొదించ [గంథాలూ- ఇవి 

శాస్తాంలు. ఈ శాస్తాలలో మంచి (పవేళం సంవొదించాలి. ఇతరులు రచించిన 

ఉత్తమకావ్యాలు చదవాలి. ఈ విధంగా లోరవ్యవహార జ్ఞాన శా స్ర్రజ్ఞాస.కావ్య 

పఠనాదులవలన వ్యుత్చత్రి కలుగుతుంది. ఇది రెండవది. రొవ్యాన్ని రచించే 

నైపుణ్యం గలవారు, కావ్యాలను విమర్శించగలవారు కావ్యజ్ఞాలు. వాళ్ళను 
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రూర్చాలో (యోజనే) మాటిమాటికి నేర్చుకోవాలీ. ఇది అబ్బాసిం- మూగి నది, శ 
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అ|శయించి వాళ్ దగ్గర కావ్యం ఎట్టు రచించాలతో, ఏ పదాలు మూ 

ఈ మూడు కలిసి, అంతే రాన పేీరువీరుగా రాయ. రావ్యనిద్నాణానిగి, నిస్మించిన 

లో ణో జ్ శో * | hu € 

ఠరావ్యం సర్వోత్క్బృష్షంగా ఉండడానికి, గారలంల అతాయ. MONA 
(A 

[ల లో ఇ ఇ" కో ఖ్ జ 

“సతు అని ఏరవచనం | పయె+గించి ఏడింట గని ers, (సి సప 
హ్ 

వచనం (పయోగించబడ లేదు. అగు ఈ; మూడూ ర గముబోంటలంగో *లిసీ 

ఉన్నప్పుడే కావ్యనిర్మాణం జరుగంతుంటి అని భావం, 

జో ఖ్ ఖో అర 
రారణము రొ స్వరూ పమాట?- 

వనాల 

అలో ద్య జో ఇల్లీ 
“ 0 వృ ఎవమస్య 

కా, తదదోషా ;్దార్థా సగిణావసలంకృ'* పునః ర్వాప. 

వృ. దోషగుణాలంకారా వడ్యనే.. ర్యాసుత్యనేస్టి తదాహూ-యత్స 

రత సాలంకారొ; క్యచిత్తు స్ఫుటాలందార ఏర. సె దోమ్యుత్త 

హాని. యథా- 

అల ' జ. ఈ! హ్. అః, స య. ణ న 

శో, యః కౌమారహరః న ఏప హి పరనా ఎవ చె (తశతిపొ 
ఉం ల 

యు 

సే చో స్మీలిత సూ లతీసురభయః (పొధాః కదిమ్ఫూసిలాకి, 
నం! i 

సా వె వాస్మి తథాపి తత్ర సురతవొ”నారలీలా విధౌ 
రాం ఖీ 

'రేవారోధని వేతసీతరుతచే చేతః సముతు_లస. | 

వ్యా. ఈ విధంగా కావ్యానికి ఏది కొరణటూ wy vy రావుస్యరు+పొన్ని 

విశ దీకరిసున్నాడు. తదదోహౌ ఇతి. అదోషొజదోషాలు లేనిసి, గిగుటొజుుథతాటు 

ఉన్నవీ, క్యాపీ==కొన్ని చోట్ట, అనలంక్భతీ పునః ఆ అలంకారాలు టినిపీ 

అయిన శబారౌజశబారాలే (శబ్దమూ ఆరనూ కలిసీ, తలుఆి గొవ్గం, టోషేతి 
ద థి ఏ 0 ది @ గ) 

ఆదోష.గుణ-అలంకారాలను గూర్చి ముండు ముందు బిశదీకరంాం. “ఠి 

(కొన్నిచోట్ల) అని అనడంచేత నాధారణంగా ఆంతటా కూడ ఆలంకారాలు 

ఉండాలి. (అలంకారాలు లేక పోతే కావ్యం కానే కాదు); ఐతే ఫొన్ని చోట స్పష 
౮ k ఛా యు 



పథమో ల్హాసం ర్ట 

మైన అలంకారాలు కనబడక పోయినా దోషాలు ఏవీ లేకుండా, గుణాదులు ఉన్న 

శ ద్దార్థాలు కావ్యం అని చెప్పవచ్చును అని భావం. ఉదాహరణకి “యః కౌమార” 

ఇత్యాదిశ్లోకంలో స్పష్టంగా అలంకారా లేవీ రనబడడంలేదు. ఆయినా దోషాలేసీ 

లేవు. మాధుర్యాదిగుణా లున్నాయి. అందుచేత ఇది కావ్యమే. “ఇందులో 

శృంగారరసం ఉన్న దిర దా; అది అలంకారమే కదా; అందుచేత దీనిలో స్పుటాలం 

కారాలు ఏమీ లేవు అని ఇప్పడం అయు క్షం కదా?” అన్న (_పశ్నకు అవకాశం 

లేదు. ఎందుచేత ననగా, రసం అపధానంగా ఉన్నప్పడే దానిని అలంకారం 

(రసవదలంకారం'1 అంటారు కాని రసం (పధానంగా ఉంచి అది అలంకారం 

కాదు. అది అలంకార్యం. అయితే ఉత్కంఠ చెందడానికి తగిన కారణం లేక 

పోయినా ఉత్కంఠ అనే కార్యం కలిగినట్లు వర్ణించడం చెత విభావనాలంకారం 

అనీ లేదా ఉత్కంఠ లేకపోవడం అనే కార్యానికి అనుగుణమైన కారణాలు ఉన్నా 

ఆ కార్యం లేదు అని వర్ణించ డం చేత విశేషోక క ్యలంకారమనీ చె చెప్పవచ్చును. కాని 

ఆ అలంకారాలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అనలంకారమే, అనగా స్పుట 

మైన అలంకారాలు లేనిదే అని భావం. 

యః కౌమారహరః ఇత్యాది. “ఏ వరుడు నా కౌమారవయస్సును 

దోచుకున్నాడో ఆతడే (పక్కన ఉన్నాడు; ఆవే చ్రై|తమాస (వసంత) రాతులు; 

వికసించిన మాలతీ లతల మీదుగా రావడంచేత బాగా పరిమళిస్తూన్న అవే కదంబ 

వృషవాయుపులు ఇప్పుడూ వీచుతున్నాయి, నేను కూడా అప్పటి మనిషినే; ఏమీ 

లేడా లేదు. అయినా మనన్సు రేవానదీతీరంలో నిటి పబ్బలి తీగలు మండసంగా 

ఏర్పడిన వృడములలో సురతవ్యాపారంకోసం ఉవ్షిళ్యూరుతున్న ది”. 

ఠః శోకం కాశ్మీర దశీయురాలై న శిలాభట్టారిర (శిలా అనే రాణి) రచించిన 

శోకం అసి (పసిద్ది. 
oe) (a) 

పృ. కద్చెదాన్ క మేణాహ- 

లా యుత వ గది 
రౌ. ఇదముత్తమతిళ యిని వ్యజ ఫి వాచ్యాద్ద్వ నిరు ధి దః రథితః. 4 

ఇదమితి కావ్యం; బుధై ర్యెయాకరజ్సైః (పధానభూతస్పోటరూప 

వ్యజ్యవ్యష్షాకస్య శబ్ద్బస్య ధ్వనిరితి వ్యవహారః కృతః. తతస్తన్మతాను 



10 రావ్యవరా। 

సారిథిరనై రపి న్యగ్భావితవాచ్యవ్యబ్యవ్యష్టానషమస్య శద్దార్ణయుగలస్య. 
bt 

మిథ్యావాదిని దూటి బాస్థప పజసే సస్యాజ్ఞాతి పడాగి మ 

వాసీం స్నాతుమితో , గతాసి సే ఫుెన (ఎ స స్యాధమస్యాని కయ్ 
— టం 

వృ. “అత తదన్నికమేవ రన్తుం గతాసి" ఇతి | ఎొధాన్యేన 

అధమపదేన వ్యజ్యతే. 

వ్యా. ఆ కావ్యాల భేదాలను (తమంగా బప్పచున్నాడు. ఇది మితి... హొచ్యుతీ _ 

వాచ్యం కంటే, వ్యబ్ల్యేజ వ్యంగ్యార్థం, అతిశయిని.. [పధానంగా (ఎక్కువ 

చమత్కార జనక ౦గా) ఉంటే, ఇదమ్ == ఈ కావ్యం, ఊత్తమమీజ ఉత్తమకావ్యం. 

చః విధ మైన కావ్యమే, బుధై 1 పండితులచేత , ధగ్గినిః' థన” ఆని, కోథీత1- 

పవ్పబడినది. 

ఇదమితి. కారికలో “ఇదమ్” ఆసగా 'ఠావ్యం' అని ఆర్థం, బుధు 

లైన వై యాకరణులు (ప్రధానమైన స్ఫ్పోటరూవమైన వ్యంగ్యాన్ని వ్యటింపచీ సీ 
శబ్దాన్ని “ధ్వని! అనేపేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. లు మతాన్నే అనుసరించి ఇతర 

పండితులు కూడా వాచ్యార్థాన్ని అణగదొక్కి, అనగా వాద్భార్థానికి ఆంగగా 

(పాధాన్యం లేకుండా, _్రరానంగా రనబడే వ్యం గ్యార్జాన్ని మ్మందిం ను యడానికి 

(స్పురింపచేయడానికి) స మర్ధ మెని శ భ్రార్షద్న నవానికి అనగా శ బార్ల రూసుమైగు 

కావ్యానికి 'ధ్యని' ఆని "పేరు “పెట్టారు. 

వి. ఆలంకారశాస్త్రపవర్తకు లైన ఆనంద వర్ద దులమ బి యారరణులు 

ఆంటే చాలా గౌరవం. ఆనందవర్ద నుడు ధ్వన్యాతలోరంలో *వతమే హి విద్యాంస" 

చై యాకరణా/ వ్యాకరణమూ లత్వాత్ సర్వశాస్తాాణామ్” (పథ మొదోోతం 18వ 

కారికకు వృత్తి). “సకలశాస్తారిలకీ ప్యాకరణమే మూలం. ఆందుషం స్ప యారర 

ణులు విద్యాంసులలో ప్రధానులు” ఆని అంటాడు. పై యారరణులు “స్నోట" 

ఆనే ఒక విశిష్ట మైన శబ్దస్వరూపాన్ని అంగీకరించారు. దీనిని గూర్చి ఆతి విస్తృత 
మైన చర్చ వ్యాకరణశాస్త్రగంథాలలో ఉంది. సంగహంగా చెప్పాలంచే. "ఈ 



[వథమోల్తాసం it 
0౧ 

పదంవల్ప ఈ అరం తెలుస్తూన్నది” అనే వ్యపహారం లోకంలో ఉంది. దీనిని 

పట్టి ఆ ఆర్థాన్ని బోధించే పదం ఒకటి అనీ, అది ఆఖండమనీ (విడదీయరాని ఒక 

ఘన మనీ) స్పష్టం అవుతున్నది. మన చెవికి వినిపించే వర్ణాలు కాని, వాటి సము 

దాయం కాని అర్జాన్ని బోధించజాలవు. (పతి వర్ణ మూ రూడ ఉచ్చరించిన మరు 

గణంలోనే నశిస్తుంది. రెండవ వర్ణం ఉచ్చరించేసరికి మొదటి వర్ణం ఉండదు. 

ఆట్టి స్థితిలో అన్ని వర్గాల సముదాయం ఒక్క ఘనంగా (ఒక్క ముద్ద గా) 

స్పురించడం అసంభవం. అనగా “ఘటి “పటి ఇత్యాదిపదాల జ్ఞానం కలగదు. 

ఈ పదాలలోని నాలుగో వర్గమైన 'ఆి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అది ఒక్కటే వినబడు 

తుంది. దానికి ముందు ఉన్న “ధ్, అ, ద్”, 'ప్, ఆ, ట్” ఆనే అక్షరాలు 

నకించిపోయినాయి కదా? కాని 'ఘట' “పటి అనే ఒకొక్క. పదంవల్ప ఆ యా 

అర్థాల (పతీతి రలుగుతున్నది అనీ మనం అనుకుంటున్నాం. పదాల సమూహం 

అని చెప్పే వాక్యం విషయం కూడా ఇంతే. అందుచేత ఒక పదం, ఒక వాక్యం 

అని మనం అనుకునేవి మన చెపులకు వినబడేవి కాదు, చెప్పులకు వినబడే వాటి 

ద్వారా వ్యజింపబడేవి. వాటికే పదస్పోట, వాక్యస్పోట ఇత్యాది నామధేయాలు, 

దీని పక్రియ ఇది. వాక్కు. పరా, పశ్యస్తీ, మధ్యమా, వైఖరీ అని నాలుగు 

విధాలు అని వైయాకరణులు (ప్రతిపాదించారు. వీటిలో “పరా” అనేది వాస్తవంలో 

వాక్కు కాదు; చైతన్యమే. సర్వవ్యవహారాలూ చై తన్యమూలకాలే కాబట్టి వాగ్వ్య 

వహారం కూడా ఇ తగ్యమూలక మే. అందుచేత వాక్కు_ను గూర్చి చర్చించే 

ఘట్టంలో దాని (వాక్కుకు సంబంధించిన) వ్యవహారానికి మూలమైన చైత 

న్యాన్ని కూడా వాక్కు. అని ప్రాచీనులు నిర్దేశించి ఉంటా రని ఊహందాలి. పరా 

వాగూపమెన [బహ్మ (చైతన్యం) నాభిస్థానంలో ఒర విధ మైన మార్పును (దీనిశే 

వివర్తం అని పేరు హైందుతుంది. నాభిస్థానంలో జరిగిన ఈ చై తన్యవివర్త మే 

“పళ్యనీీ' వాక్కు. అది నాధిస్థానంనుండి హృదయస్టానం చేరి మరొర ఏవర్తం 

పొందుతుంది; దానికి 'మధ్యమా' వాకు అని "పేరు. అది ముఖందగ్గరికి చేరి మరొక 

వివరాన్ని చెందుతుంది. అప్పుడు తాలువు (చెలిని) దంతాలు మొదలైన స్టానా 

లలో వాయుపష్ప ఆమాత౦వల్ల వర్ణాలు పుడతాయి. పుట్టిన వెంటనే నశిస్తాయి, 

దీనికి వైఖరీ వాక్కు అని పేరు, ధ్వని రూపంలో ఉన్న ఈ వర్ణాలు మధ్యమా 

రూవంలో ఉన్న శబ్దాన్ని స్పురింపచేస్తాయి. అనగా ఆ శబ్బముయొక్క- 

జ్ఞానాన్ని రలుగజేసాయి. వాక్కుకు ఉన్న పళ్యనస్న్ అవస్థలో కాని, మధ్యమావ. 
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నలో కాని వర-వదాది (పవిథాగం లేదు. ఈ పిభాగం అంతా ధనిరూసయుసి 
fh స « 

క! హః క జో 1 (1 ప్ల ము పు ళీ 

వె ఖరీవాక్కులో నే. ఈ వెఖగీవారు.. ను bru i ann బారు? శీ 
ae అ (| | 1 | 

స్పోట ఆపరు. దానివల్లనే అర్హ శానం స లునుగుంటి. 

రొావంంలో శబమూ, దాని వొచాంర నం జాడ Tab సంగ్యారాని? 
బ్ర ఏ Hy ఇ Pip ఆ 

లీ! క ఖా (౯ నో 11 1 ఇ 4 శ ల 104 ఖీ జ; శ్ Vy ఇ” 18 ః 

పుంజింస ఉనాయి. (వధానమైన నకి లును న్య౦ం[00స;! ఖః! (i గటట! wy sur 
క 

| ॥ అల re , ఖు | . ॥ 
యారొరణులు “ధ్వని” అని "ఎరు టటీగటుగొ (Mh Bh mw hm ba 

టు గ కే + 

శరం, చప్పుడు (ధ్వని) బడి వినబడడం) అలంకారిక ల సంగం 
ది ళం "tt "a 

ఆ 

వ్యంజర మైన శగ్గారదగయానికి “ధ్వని” ఆని పరు "పెట్టారు (ని Mw, అందు 
అ ar గ 

చేత “ధ్వని” అనగా వ్యంగ్యార్థాన్ని [వధానంగా బోధీం శ్యరరూపమ్రైన 

కావ్యము అని ఆర్థం. ఇది రావవిభాగాన్సి గూర్చిన ఘట్టం ఆవడంలేత "ధ్వని" 

శద్దానికి ఇరడ ఈ అర్థం ఏప్పడం జరిగిందీ. “వ్వని" శయనే దారం వటడి 

అర్థం, ధ్యనించడం, ధ్యనింపజీయనం అనే వ్యాపారం WD నంటి మూడు 

అర్థాలలో కూడా [పయోగం ఉంది. ఈ విషయం మున్ముందు స్పష్టం ino 

వ్యా. ఎట్లనగా... (ఒక నాయిక తన పి ముశ్ల తీసిటోనిరావగల బోనం 
తన సఖురాలిని దూతిరగా పంపుతుంది. ఆమె అతనిదగ్గగికి లల్లి WH రథి 

కేళి చేసి తిరిగి వచ్చి. “నేను నీ (పియుని దగ్గరికి స్వాడం కుదరలేదు (లేదా!) 
1పియుడు అక్కడ లేడు); ఎలాగా అటు వెళ్ళాం కదా అని అక్కు,డ ఉన్ని దిగుడు 

బావిలో స్నానం చేసి వచ్చాను” అని నాయికకు బపుతుంది. అప్పుడు ఉత్తమ 

స్వభావం కల ఆ నాయిక ఆమె శరీరంమీద రసబడుతున్న సంభోగ చిహ్నా లన్నీ 

చూచి ఆమె చేసి వచ్చిన పని తెలుసుకుంటుంది. “గొనులే; నీను అతనిదగ్గరికి 
వెళ్ళలేదు; నీ శరీరంమీద కనబడే ఈ చివ్నో లన్నీ స్నానంవల్ల ఏర్పడ్డ పే" అని 

అంటూ ఆశే పిస్తుంది.) 

నిశేషేతి :. “నీ స్తనాల పెబాగంలో పూసికొన్న మంచిగంధం వూ గ్రిగా 

శాలగిపోయింది. | కింది పెదవికి వేసుకొన్న రంగు తుడుచుకొవిపోయింది. నేతోల 
చివర కాటుక చెరిగిపోయింది. నీ సన్నని శరీరంలో పులకాంకురాలు రనిపిస్తు 
న్నాయి. కావలసిన వాళ్ల బాధను గుర్తించని, అసత్యం పలికే ఓ! 1దూతీ! నువ్వు; 
ఇక్క-డినుండి, స్నానసంచేయడంకోసం దిగుడుబావి శే వెళ్లావు, ఆ అధముడి దగ్గ 

రకి వెళ్లలేదు! నిజమే!” 
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ఈ శోకంలో (పధానంగా (పయోగించిగ “అధమస్య” (6 ఆధ ముడి దగ్గ 

రికి ) అనే పదాన్ని బట్టి “నువ్వు రమించడం కోసం అతనిదగ్గరిశే వెళ్లావు” అన్న 

అర్థం స్పురిస్తూన్నది. అందుచేత ఇది “ధ్వని” అనే నామాంతరం గల ఉత్తమ 

కావ్యానికి ఉదాహరణం. దీనిలో వాచ్యార్థం కొంటె వ్యంగ్యార్థం (ప్రధానంగా ఉంది. 

mn x a ॥ x జల ఇడా 

రౌ, అతాద్భశ గుణీభూత వ్య జ్యం వ్యజ్య తు మధ్య మయి. 

వృ. అతాదృశి వాచ్యాదనలి౪*మిుని, యథా;-_ 

రో (గామతరుణం తరుణ్యా సవవళ్షాల మజురీననాథకరమ్, 
య లు లై 

పశ్యన్యా భవతి ముహుర్నితరాం మలినా ముఖచ్చాయా. 8 

వృ, అత వజ్జులలతాగృ హే దత్రసం కేతా నాగతేతి వ్యజ్యం 

గుణీ భూతమ్. తద పేషయా వాచ్యస్యైవ చమత్కాారిత్వాత్. 

వ్యా. అతాదృశీతి వు వ్యజ్ష = వ్యంగ్యము, అతాద్భశి తుజంఅలా లేకపోతే, 

అనగా వెనుక చెప్పినట్టు [ప్రధానంగా లేకపోతే, గుణీ భూతవ్యజ్ఞ్యమ్ == అది గుణీ 

భూతవ్యంగ్యము. పముధ్యమమ్ = మధ్యమకాప్యము. అతాద్భలతి. అతాద్భ? = 

వాచ్యముకం టె ప్రధానంగా లేనప్పుడు. 

వి. వాచ్యార్థ మే (పధాసంగా ఉండి వ్యంగ్యార్థం [ప్రధానంగా బేసి కావ్యానికి 

గుణీభూతవ్యంగ్యం ఆనీ, మధ్యమకావ్యం అనీ "పేర్లు, ఊదా ;. (గామేతి. “కొత 

అశోక పుష్పగుచ్చాన్ని చేతిలో పట్టుకొని వస్తూన్న [గ్రామంలోని యువకుణి చూడ 
టి అజో (2) 

గానే ఆమె ముఖం రంగు మలినం అయిపోయింది.” 

అతేతి : “వంజులలతాగృహంలో వచ్చి కలుసుకొంటా నని ఆన్నావు; 

రాలేదు” అని సూచించడానికి ఆ యువకుడు ఆ పుష్పగుచ్చాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని 
వచ్చాడు. అది చూడగానే ఏ కారణంచేతనో సం కేతస్థానానికి వెళ్లజాలర పోయిన 

ఆ యువతి ముఖం నల్పబడిపోయింది అని భావం ఇర్య్కుడ ప్యంగ్యార్థంరం టె 

వాచ్యార్గ మే ఎక్కువ చమత్కారజనకంగా ఉంది అందుచిత ఇది “గుణీభూత 

వ్యంగ్యం" అనే కావ్యం. దీనికే మధగమకావ్యం అని కూడా పేరు. 

వి. “గుణీభూతం” అనగా అప్రధానము ఆని ఆరం. వ్యంగ్యారం పేధా 
థి ల 
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నంగా ఉందా, వాబ్యార్థం (ప్రధానంగా ఉందా ఆని నిర్ణయించడానికి వాటివల్ల 

కలిగే చమత్కార మే ఆధారం. దేనివల్ల ఎక్సు..వ చమతాా.గం గలను టీ ఆది 

(ప్రధానం. 

న! ~~ pate ni Fl | 
దా, శబ్దచిత్రం వాచ్యచిత్రమవ్యజ్య్యం త్వవలం స్యృతేయు. గ్ 

వృ చితమితి గుణాలంకారయు కమ్. రసం జం మితి స్పుట 
Dit 

_పతీయమానార్థరహితమ్, అవరమ్ అధమము. యథా;- 

శో. స్వచ్చన్లోచ్చలదచ్చక చృరు హరచ్చా లేశారామ్చుచృటా 

మూర్భన్మోహమహర్షిహర్ష ఏహితిన్నానాహ్నాకాహ్నాయి పః, 

భిద్యాదుద్యదుదారదర్హురది రీదీర్తాదరి.వ్వద్రుమ 
ద యు | 

(దోహోదేకమహోర్మి మేదుర మదా మనాొకిం మునతాబు, 
ట్ ద 

వృ. వాచ్యచిితం యథా. 

శ్లో, వినిరతం మానదమాత్మమనిరా 
౧౧ గ్ ది 

దృవత్యుషకుత్య యదృచ్చయాపి యమ్, 

సనం భ్ర మేన్ట్ర (ద్రుత పాతితార్గలా 

నిమిలితాకీవ భియామరావతీ. గ్ 

ఇతి కావ్య పకాశ కావ్యస్య _(వయోజనకారణస్వరూవవి శేషనిర్ణయా నామ 

(పథమః ఊల్దాసః 

వ్యా. శచ్దేతి ల అవ్యబ్య్యమ్ = అవ్యంగ్యము, చితమ్ (అధ్యాహారము) నం 

చితకావ్యము, అవరమ్ = అవరము అని, స్మృతమ్ == పప్పబడినది. శబ్దిచి తమ్ 

= శబ్దచి_తము; అర్థచితమ్ = అర్థచి తము. అవ్యంగ్య మైన కొవ్యానికీ చిత 

"కొవ్యం అని పేరు. దీనికే అవర కొవ్యమని నామాంతరం, 

చితమితి : “చి తమ్' అనగా గుణములూ , ఆలంకారములూ ఉన్నది, “ఆప్య 
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బ్యమ్' అనగా ఏ మాత్రము వ్యంగ్యం లేని దని అర్థం కాదు; వ్యంగ్యార్థం ఏమైనా 

ఉన్నా ఆది స్పుటంగా స్పురించదు అని అర్ధం. ఆవరం అనగా అధమము. శబ్ద 

చితానికి ఉదాహరణం. 

స్వచ్చనైేతి - “స్వచ్చన్దోచ్చల వ. ఆహ్నీకా” స్యచ్చన్ద == 'న్యుచ్చగా, 

ఉచ్చలత్ = ఎగిరిపడుచున్నదీ, అచ్చ = స్వచ్చమైనదీ, రచ్చ = జల|పాయ 

మైన (అధికంగా నీళ్ళు ఉండే) (పదేశము యొక్క, కుహర == బిలముల 

యందు, ధాతేతర = అత్యధికముగా ఉన్నదీ అయిన, అమ్బు జూ జలముయొక,., 

ఛటా = సరంపర చేత (అవిచ్చిస్నపవాహముచేత), మూర్చన్మోహ = తొలగి 

పోయిన అజ్ఞానము గల, మహర్షి = మహర్షులచేత , హర్ష = సంతోషముతో, 

విపాతస్నానాహ్నికాజచేయబడిన స్నానములు, ఆహ్ని ర్భత్యములూ కొలదీ, ఉద్యదు 

దారదర్హురదరీ == ఎగురుచున్న అత్యధికమైన కప్పలు గల గుహలు రలదీ, “వీర్ణా 

దర్శిద... ....మదా”-దీర్హ = పొడవైన (ఎత్తైన), అదర్శిద == కాఖాదులలో 
ఖు కలు (rend 

నిండిన, (దుమ = వృక్షముల యొక. [దోహ = దోహముకొరకేె, ఉ| దేక = 

పెకి లేచుటగల (లేచుచున్న్ర, మహోర్మి = పెద్ద తరంగములయొక్క, మేదుర 

మదా = దట్టమైన అహంకారము గల, మనారినీ = మందాకినీనది, వఃజమీ 

యొక్క, సున్గతామ్ == మాంద్యమును, ఆహ్నాయ = సీ ఘముగా, భిద్యాత్ న 

భబేదించుగాక (తొలగించుగాక),. 

వి. ఇక్కడ ఒక వర్ణాన్ని అనేకపర్యాయాలు ఆవృ త్రిచేయడం ద్వారా 

“వృ త్యనుపాసం” అనే శబ్దాలంకారం ఉన్నది. ఈ విధంగా శబ్ధచమత్కా రమే 

కాని అర్ధ చమత్కా రం ఏమీ లేదు. అందుచేత ఇది కబ్దచి ధానికి ఉదాహరణం. 

మందాకినీనది విషయంలో ఉన్న భక్తిభావం ఇక్కడ వ్యంగ్యంగా ఉన్నా అది 

అంత (పధానంగా లేదు. శద్దాలంకారగుంఫసంలో నే రవికి ఆదరం అధిరంగా కస 

బడుతున్న ది. అందుచేత ఆస్సుటమైన వ్యంగ్యం ఉన్నా ఇది చితకావ్యభేద మే. 

వాచ్యచి తానికి ఉదాహరణం : 

'వినిర్ణతం' ఇతి :- (ఇది 5 కాక్మీరదేశియు డైన మేంఠరవి రచించిన “హయ 

_గీవకథ' అనే నాటకంలోని కోరం) “శ తుపుల గర్వాన్ని ఆణదే ఏహయ గీపుడు 

మరొక పనిమీద తన నగరంనుంచి బ్రెలుదేరినా రూడ, అతడు బయలుదేరినాడ నే 
వార్త తెలియగానే ఇందుడు కంగారు పడుతూ [ప్రాకారం ద్వారాల తలుపుల 



16 కావ్య[ప కాళ 

గడియలు బిగింవచేయడంచేత ఆమరావతీనగరం భయంతో రఖ్మమూసుకొన్నదా 

అన్నట్టు అయిపోతుందో.” 

వి. వయగీవు డనే అసురునికి భయపడి అమరావతి ద్వారాలన్నీ మూసి 

వేయడాన్ని భయంతో నగరం కష్టమూసు[ 'వడంగా ఉ ER ంగుదోంగతే ఉ [లే 

శాలంకారం. ఇక్కడ ఈ ఉక్పేడుః లంరారరూ వ మెస్ అఆరాలంకార?*0 ౧ |, పాధానఃం 
ఓ, (0 | ty 

ఉండడంచేత ఇది వాచ్య (అర్హ) చితానికి ఉదాహరణం. 

అయితే. “ఇక్కడ వాచా చ్యార్గం ద్వారా హయ గీవుని | పతాఎాథిశయం 

వ్యంగ్యం అవుతూన్నది; ఆది స్పుటంగానే రూడా ఉంటి; అందుణీతి ఇట నిగ 

రసానికి ఉదాహరణంగా చెప్పవచ్చును. కేవలం అర ర చితరావ్మం అనడం యుక్తం 

కాదు” అని అంటూ కావ్య పకాళశ వ్యాఖ్యాత గోవిందథక్, i అగ్గణి[భానికి ఉదా 

పారణగా మరొక కోరం చూపించాడు. 

ఆనందవర్థనుడు ధ్యని పాధాన్యా పాధాస్యాలను నట్టి రాజ్యాలను “ధని”, 

'“గణీభూత వ్యంగ్యం” 'చితకావ్యం' అని మూడు విధాలగా విభటీంచాడు 

మమ్మటుడు వాటికే *'ఉతమం”, “మధ్యమం, 'అధమం'*' ఆనీ” బర్లు డి చటూడు. 
సూ. న 

“బాలానందిని” అను కావ వ్య(పకాశాం|ధ వ్యాఖ్యానంలో రమ్య 

(పయోజన.కావ్యకారణ-కావ్యలక్షణాదు లను నిరూపించు (పథ మోల్లాసం 
న్న 

సమా పం. 



వృ. అ|తేతి కావ్యే. ఏషాం స్వరూపం వడ్యుతే. 

కా, వాచ్యాదయ సజరాః సు; 
ఎం థి 2 

¥ య ॥ వృ. వాచ్యలత్యవ్యజ్ష్యూ: 

వ్యా. “శబ్దారా కావ్యము" అని చప్పిన కావ్యలక్షణంలో విశీష్యం ఆయిన 

శబారొ” అనేది వధానమైనదిగాన ముందు ఆ శగ్యాగాల సరూపం చపుతున్నాడుం 
0 కం అ 

స్యాదితి. “కావ్యంలో వాచరమూ, లాక్షణికమూ, వ్యంజర మూ అని శబ్దం మూడు 

» 
విధాలు. 

అ(లేతి- అత అనగా కావ్యంలో లని అర్థం. వై ఛేషికళాస్తాదులలో వ్యంజక 

శబ్దం అనేది అపసిద్ధ్దం. అందువత ఈ (తివిధవిభాగం కావ్యంలోనే అని భావం, 

ఈ శబ్దాల స్వరూపం మున్ముందు విశదీఠరి స్తాం. 

వాచ్యేతి- “వాటి అర్దాలు వాద్యాదులు అవుతాయి.” 

వి. వాచరశబ్దం చేత బోధింవబడే అర్జానికి “వాచ్యార్యం” అనీ, లతకశబ్దం 

చేత బోధింపబడే అర్ధానికి “అవ్యార్దం” అనీ, వ్యంజక శబ్దం చేత బోధింవటడే అర్జా 

నికి 'వ్యంగ్యార్గం' అనీ "పేర్లు. 

కా. తాత్పర్యార్థోఒపి చేమ చిత్. గ్ర 

వృ. ఆకాజ్ఞాసం నిధి యోగ్యతావశాద్వడ్యమాణస్వరూ పాణాం పదా 

ర్జానాం పరస్పరసమన్వమే తాత్పర్యార్షో విశేషవపురపదార్గోఒ.పి వాక్యార్గః 

2 
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సముల్లసతీత్యభిహి తాన్య యవాదినాం మతమ్. వాచ. ఏవ వార్యార్ల ఇత్య రి $ (| స 
న్వితాభిధానవాదిన:ః. 

వ్యా. తాత్స ర్యేతి. కము చిత్ = బాట్టమీమాంసకాదుల సుతంటో, తాత్చ 
ర్యార్థః అపీ జ తాత్సర్యార్థం కూడా అంగీరరించబడుతుంది. 

ఆకాజేతి. పదార్థాల స్వరూపం మున్ముందు విళదీకథంపబడులుంట. ఆ వదా 
రాలు, ఆకాంక్ష, సంనిధి, యోగ్యత అనే మూడు ఆంళిల సాహాయ్యంచజేత ఒక 
దానితో ఒకటి అన్వయించిన పిదపి ఆ పదార్జాలరం టె భిన్నంగా ఓరి విశిష్ణరూపం 
ఉన్న 'తాత్సర్యార్తం” అనేది భాసిస్తుంది అని అభిహితాన్వయవాదుల మతం, 
వాక్యార్థం కూడా వాచ్యమే అని అన్మితాభిధానవాది అధి పాయం. 

వి, _పైన చెప్పిన వాచ్యార్థం, లజ్యార్థ్డం, వ్యంగ్యార్దం ఆనే మూడు సీధా 
లైన అర్థాలే కాకుండా తొత్పర్యార్థం అనేది కూడా ఒకటి (నొల్లవది) ఉన్న దని 
కొందరు శాస్త్రకారులు ఆంగీకరించారు. అయితే ఈ తాత్సర్యార్గం పదార్భం (ఓర 
పదంచేత బోధించబడైే అర్థం) కాదు. మొత్తం వాక్యంచేత బోధించబడే ఆర్థం. 
కొన్ని పదాల సముదాయం వాక్యం. అందుచేత వాక్యొర్థ మైన ర్త తొత్పర్యార్థం 
పదార్థం(ర్థాల) కంటె భిన్నమైనది. ఒక వాక్యంలో ఉన్న పదాలు బోధించే ఆర్థా 
లకి ఒకదానితో ఒకదానికి సంబంధం ఏర్పడాలం చే అకొంకడ, సంనిరీ, యోగ్యత 
ఆనే మూడు అంశాలు ఉండాలి. 

ఆకాంక్ష :. “రామః వలం అ త్రి”అనే వాక్యం ఉంది. దీనిలో 'అత్తి' అన్న 
పదం వినగానే “ఏమి తినుచున్నాడు ?” అనే అకాండ (ఒర విషయాన్ని తెలుసు 
కోవాలనే కోరికకు ఆకాంక్ష అని పేరు) కలుగుతుంది. “ఫలమ్” ఆనే వదాన్ని 
వినగానే ఆ ఆకాంక్ష తీరుతుంది, అలాగే “ఎవడు తినుచున్నాడు 7?” అనే ఆరాంత 
“రామః” ఆనే పదంచేత తీరుతుంది. ఆడే విధంగా రామః అనగానే “రాముడు; 
ఏమిటి ?” అని ఆకాంక్ష కలుగుతే దానిని మిగిలిన రెండు వదాలూ తీరుస్తాయి. 
ఇల్లే అన్ని పదాల విషయంలోనూ కూడా. ఈ విధంగా పదార్థాలు ఒకదానితో 
ఒకటి అన్వయించడానికి ఆకాంక్ష అనేది ఉండాలి. 

సంనిధీ :. ఒక వాక్యంలో ఉన్న పదాలను దగ్గర దగ్గరగా ఉచ్చరిసేనే 
వాటి అర్థాల అన్వయం కుదురుతుండి. “రామః” అని ఉచ్చరించి పదినిమిషాల 
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తరవాత ఫలమ్'అసీ, ఇంకో వది నిమిషాల తరవాత ఆ త్రీ'అనీ ఉచ్చరిస్తే ఆవి 

బోధించే అరాలకు అన్వయం ఉండదు. అందుచేత సంనిధి కూడా ఉండాలి. 
ఖు 

యోగ్యత :. “వహ్నినా సిష్బాతి” ఇత్యాదివాక్యాలలో పదార్థాలకి పరస్ప 

రాన్యయ యోగ్యత లేదు. “సిజ్బతి” అనగా తడుపుచున్నాడు అని ఆరం, తడవడం 

అనేది నీళ్ళతోనే కుదురుతుంది కాని నిప్పుతో సాధ్యం కాదు. అందుచేత ఇక్కడ 

యోగ్యత లేకపోవడంచేత అన్వయం కుదరదు. 

పె వార్యంలో మూడూ రూడా ఉన్నాయి. అందుచేత దీని పదార్థాలన్నీ 

సపరస్పరమూ అన్వయించడం (ఒకదానితో ఒకటి కలవడం)చత “రామక ర్హృర 

ఫలకర్మకాదన కియా” (రాముడు క రగాను, ఫలం రర్మగానూ ఉన్న తీనడం 

ఆనే వని)అని కాని, “ఫలకర్మ కాదన కియాశయః (కర్తా) రామః” (ఫలము 

కర్మగా ఉన్న తినుట అనే పనిని చేస్తూన్న రాముడుఅని కాని వాక్యార్గం ఏర్పడు 

తూన్నది. “రామః అనేపదానికి “క ర్రయెన రాముడు'అని మ్మాతమే ఆర్థం, శః 

పదం “అత్తి” అన్న వదంతో అన్వయించడంచేత “తినుట అనే పనికి కరయైన 

రాముడు"అనే అర్థం వచ్చింది. అదే విధంగా “ఫలమ్”అనే పదానికి 'కర్మ అయిన 

ఫలము' అనిమాతమే అర్థం. అది “అత్తి అనుదానితో ఆన్యయించడంచేత 

“తినుట అనే పనిలో కర్మ అయిన ఫలము” అనే ఆర్థం వచ్చింది. 'ఆత్రి' అనే 
దానికి 'తినుచున్నాడు"' అని మ్మాతమే అర్థం. కాని దీనికి మిగిలిన రెండు పదా 
లతో సంబంధంచేత విశిష్ట మైన ఆర్థం బోధించబడుతున్నది. ఈ విధంగా ఒర 

వాక్యంలో ఉన్న ఆ యా పదాలు స్వతం్యతంగా బోధించే అర్థాలు (పదార్దాలు) 

ఒకదానితో ఒకటి వలవడంతో విశిష్టమెన వాక్యొర్దం (మొత్తం వార్గ౦వల్ద లభించే 

ఆర్థం) ఏర్పడుతూన్న ది, 

అభిహితాన్వయవాదం :. పదాలు బోధించే ఆర్థాలకంటె భిన్నంగా వార్యా 
ర్థంలో కనబడే ఈ పదార్థ పరస్పరాస్వయం అనేదాన్ని కూడా ఆ వదాలే తమ 
శ క్రిచేత (అభిధచేత) బోధిస్తాయా లేర దానిని మరొక వృత్తి (వ్యాపారం)ఏదై నా 
బోధిస్తుందా అని _పళ్న. ఈ విషయంలో కాస్రకారులలో, ముఖ్యంగా మీమాంస 
కులలో, రెండు మతాలు ఉన్నాయి. వూర్వమీమాంసాళాస్త్రంలో భొట్టసర్మపదా 
యమూ, (పాభాకరసం పదాయమూ అనే రెండు (వధానమైన సం వదాయాలు 
ఉన్నాయి. వీటికీ వరునగా కుమారిలభట్టు, (వభాకరుడు (వవరకులు. “ఓక 
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వాక్యంలో ఉన్న ఆ యా పదాలు వాటికి ఉన్న అర్జాలని మాతమే బోధిసాయి. 

ఆఏ వాటి పని ముగించిన తరవాత “తాత్సర్యం' అనే ఒర వరణ్ ఆ పదార్ధాల 

పరస్పరసమన్వయాన్ని బోధిస్తుంది. ర్క అన్వయం పదాలు భోటిం:' చ కాదు" ఆని 

భొట్టులు (పతిపాదించారు. దీనికి “అభిపాతాన్నయ వాదము" ఉని సరు. “wD 

తానామ్ = అ యా పదములపసత బోధింవబడిన ఆర్జములయొగ్మా., నగ మెక జు 

(తరువాత తాత్చర్యవృ త్రిదేత ఏర్పడిన) ఆన్నయము "ఆని గీసి ఆగం, 

అన్వితాభిధానవాదం :. “ఒక వాక్ళంలో ఉన్న (పతీ సవమూ ఇతర వదా 

ర్ధాలతో అన్వయించన, సంబంధించిన అర్థాన్నే భొోథిస్తుంటి పదిసిదొర్జొల జ్ఞానం 

వ్యవహారంవల్లనే కలుగుతుంది. 'గామ్ అనయ' అని ఒర్ వ్వక్తి అన్నప్పుడు 
రెండవ వ్యకి గోపును తీసికొని వస్తాడు. “గాము సయ” అనిగానీ దాటని తనన 

వెళ్ళిపోతాడు. 'గామ్' అనేదాని బదులు “అశ్వమ్” అన్నప్పుడు ౧ ల్లాన్ని సీసిటొని 

రానడం తీసికొనిపోవడం మొదలైన పనులు ఒస్తాడు. ఇదంతా చూస్తున్న ముూదివ 

వాడు 'గామ్'అంపే "గోవును", 'ఆనయ' అంటే 'తీసికొనీరి; “౧ంం' అంటీ 'శీసి 

కొనిపో' అని అర్థాలు అసి (గ్రహిస్తాడు, 'గామ'తీసివేసి ఆ ఎక్యంట CLI 

అని పయోగించగానే దాని అర్థం ఇది కదా అని |గహిస్తాడు. ఈ ఏధింగా 

ఆవాపోద్వాపాలచేత ఆయా పదాల అర్థాన్ని తెలుసుకుంటాడు. (ఒకి పదాన్ని 

(పయోగించడం 'ఆవాపంి, ఉన్న దాన్ని తీసివేయడం 'ఉద్వావం ') ఈ ఆర్జా 

లన్నీ ఇ తరపదార్థాలతో అస్వయించినట్లుగా నే అతనికి కనబడుతున్నాయి. అందు 

చేత పదాలు ఇతరపదాల అర్థాలతో సంబంధించిన (ఆన్వయించిని) అర్ధాన్ని బోధి 

స్తాయి, అన్ని వాక్యాలలోనూ (వృకియ 'పైనచూపిన విధంగానే ఉంటుంది కదా?" 

ఇది అన్వితాభిధానవాదం. “అఆన్వితానామ్ = ఇతరపదార్థాలతో అనగయించిన అర్థ 

ములయొక్క._, అభిధానమ్ = బోధించుట "అని దీని ఆర్థం ఈ మతం (సకారం 

పదార్థాలతో పొటు వాటి పరస్పరాన్వయాన్ని కూడా బోధీంచ శకి పదాల శే 

ఉన్నది గాన దానికోసం వేరే తాత్పర్యం అనే పృత్రిని ఆంగీరరించవలసిన పని 

లేదు. 

పదాలు ఒకదానితో ఒకటి అన్వయిస్తాయి అని సామాన్యరూపంలో అలిసిన 

ఆ అన్వయం ఒకొక వాక్యంలో ఒకొంక్త విధంగా ఉండడంచేత ఆ అన్వయ 

విశేషాన్ని తెలుసుకోవాలంటే “తాత్పర్యం” అనే శక్తిని అంగీకరించాలి కదా?' 
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అందుచేత పదాలకు ఉన్న శ్ క్రిడి భిన్నంగా తాత్పర్యం అనే శక్తి వేరుగా ఉన్నది 

అనే అభిహితాన్వయవాద మే ము క మని చాలామంది కాస్త్రకారుల అభ్మిపాయం, 

మమ్మటుడు కూడా “ఇతి అనగిహితాన్నయవాదిం౦ మతమ” అని గొరవపూర్వు 

కంగా బహువచనం ఉవయోగించాడు. “ఇల అన్నితొఫిధానవాదినః” అని ద్వితీయ 

పతంనిషయంలో (షష) రవచనం ఉవయోగించాడు. అందులిత ఈతనికి కూడా 

అభిహితాన్వయవాద మె నంమత మని వ్యాఖ్యాతల ఆభ్మిపాయం. ఇది తమ అధి 
(పాయానికి అనుుణంగా ప్యాఖ్యానించడ మే రాని దీనిలో అంత స్వారస్యం లేదు, 

ళాస్త్ర[గంథాల శైలిలో గర పేద్దలి ఉంటుంది. ఆ పద్దతి [ప్రకారం మామూలుగా 
అఆరంచిసుకుం పే. “ఇట అథిహితానంయవాదుల మత౦;........ ఇలాగ అని అన్ని 

థి ఈ ఈ 

అనీ ఇక.డ ఆరం బేప్పుకోసడ ౦ న్యాయం, అలంకార్ 
(0 

శాస్తా9నికి సంబంధించినంతవరచు అభిహిలాన్వ య వాద మైనా అన్వితాభిధానవాద 

మెనా _పధానసిద్దాంతాలలో భీదం ఏమీ రనబడదు, 

తాభివాదులు అంటారు” 

అన జన్ దా న LM రు ని అలి గ కా సర్వషాం (పాయళ ౬ర్జానాం వ్యజ్ఞుకత్వ మపీవ్యతే. 

వృ. తత్ర వాచ్యస్య యథా. 

గాథ. మావి ఘరోవబరణం 'బిజ్జహు ణత్టితి సాహిలఅం తుమ, 

తా భణ కిం కరణిజ్ఞిం ఏయుట ణ వాసరో రాఇ. (| 

“మాతర్గృహోపకరణమద్య ఖలు నాస్తీతి సాధితం త్వయా, 
తద్భణ కిం కరణీయమేవమేవ న వాసర; స్థాయీ". 

వృ, అత ప్వైరవిహారార్థిేతి వ్యజ్యతే. 

వ్యా, శేవలం శబ్దమే కాదు, “అన్ని విధాలైన అర్జాలూ కూడా, అనగా 
వాద్యార్థమూ, లశ్వ్యార్థమూ, వ్యంగ్యార్థమూ తూడొ, సాధారణంగా వ్యంజక ములు 

(ఫైకి కనబడే అర్థమే కొకుండా నురొక ఆర్ధాన్ని సూచిం చవి) అని ఆంగికరింప 
బడింది”, 

వాటిలో వాచ్యార్థం వ్యంజకం అవడానికి ఉదాహరణం. 
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వ్యా. (పియుణ్తి కలవడంకోసం బ్లైటకు. బళ్ళిపలి నగ ఆవిలాషగో ౧6 
భి ణు వు 

యువతి తల్చితో అంటూన్న మాటలు. 

“అమ్మా! ఇంట్లోకి సామానులు లేపు. ( అచ్చులో బాట) న అత్యాస 

కదా! మరి ఏమి చెయ్యాలో (ఏమి బేహాలో చ్ప్టై \p Dre ల! ఉండగ 

కదా? (చీకటి పడితే తెచ్చుకోవడం రోష్టం రొదా?" 

వి. ఈ గాథ వినగానే తెలిసిన అర్హాన్ని (బాబు ర్హాన్ళు) సెట్టి లః యువతి 
గ్గు శ 1 శ, | 

స్నేచ్చావిహారాన్ని కోరుచున్నడి అనే భాసర గమ్యం ఆసుతున్నటి. ఆందుంతి 

వాచ్యార్గం వ్యంజకము అనేదానికి ఉదాహరణం. 

పృ. లక్ష్యస్య యథా. 

వ్ ఇ అనే ఆలీ anh A Wan tN: ~r ' 

గాథ. సాని నహీ నుహతం అడి భి దాము ని మజ ఖ్ 
అలానా +! pl 
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సద్భావజ హక రణిజ్ఞసరిసటం దాన విరవలల దము. 

“సాగయస్తీ సభి సుభగం క్షణే డణే దూనాసి మత్భ్భృతీ, 
సద్భావ స్నేహకరణీయసదృశం తొవద్వ్యి!రచితం తయా" 

వృ. ఆత మ(త్సియం రమయన్యా త గయా శ్మతుత్వమాచిటిటి 

మితి లక్యమ్; తేన చ కాముకవిషయం సాపరాదత్వ। పరాశనం పళ. 
లి 

వ్యా, లశ్యార్గం వ్యంజకం అనడానికి ఉదోపహారణం. 

సాహేన్నీ ఇత్యాది. “ఓ! సఖీ! సుందరుజైన ఆ నాయకుణ్ణి నాకోసమే 

మాటిమాటికీ బతిమాలి చాలా శమపడ్డావు, మంచితనానికీ, స్నీహానికీ తగినట్టుగా 
ఎంత చెయ్యాలో ఆంత చేశావు". 

వి, తనకోసమై నాయకుణ్ణి తీసికొనివస్తా నని జళ్ళి ఆతనితో రమించి 

వచ్చిన సభితో చాతుర్యం గల నాయిక ఆంటున్న మాటలు ఇని, 

వ్యా. అలేతి. “నా (పియుణ్ణి రమింపచేసీన నీవు చేసినది మతతత్వం కాదు, 
శతుత్వం అని లఖ్యర్దం. ఈ లశ్యార్గంచేత ఆ కాముకులి ద్దరూ చేసిన ఆనరాధాన్ని 

[వకాశింవచేయడం వ్యంగ్యం. 
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వృ. వ్యజ్యస్య యథా - 

గా. ఉట ణిచ్చలణీప్పందా విసిణీపత మ్మ రేహఇ బలాల, 
అణా 

ణమ్మలమరగలఅభాలఅణపరిట్టిల సంఖసు తివ్వ, గ్ర 

“పశ్య నిశ్చలనిష్పనా బిసి సిసీ పతే రాజతే బిలాకా 
ల్సి న్ 

నిర్మలమరకత భాజనప రిస్టితా శజ్జశుకి రివ". 

వృ. అత నిష్పన్షత్వేనాళ పస్నత్యమ్; తేన చ జనరాహిత్యమ్; 

అత; సం కేత స్టాన మేత దితి కయా చిత్ కం చిత్ (పత్యుచ్యతే. 

అథవా మధ్యా పదసి, న తృమతాగతో౬భూరితి వ్యజ్యతే. 

పా. ఉర ఎవపం౦ంగాంరం మరొక వ్యంగ్యార్గా రాన్ని వంజింపచేయడానికి ల ౧) ల లి భి 

ఊట ఇతి. “అ తామరాకు మీద ఆ కొంగ శరీరచలనం లేకుండా, ఆవ 

యవస్పృందనం లేరుండగా, ఎలా రూర్చున్నదో చూడు; నిర్మలమైన మరకత 
జో మాణిక్యాల వశంలో శంఖం వటి (పకాశిన్తూన్నది.” 

అ తేరి. కొంగ నిశ్చలంగా కదలకుండా కూర్చున్న దని చెప్పడంచేత ఆ 

కొంగ నిర్భయంగా ఉన్న దని వ్యంగ్యం అవుతూన్నది. ఈ వ్యంగ్యాన్ని 

పట్టి ఇర్కుడ జనం ఎవరూ బేరు అనే అర్థం వ్యంగ్యం అవుతూన్నది. దీనిని పట్టి 

“ఇది మనిద్దరం రలుసుకోవడా నికి తగిన సంశేతస్థానం "అని నాయకునితో ఈ 

మాటలు అంటూన్న నాయిక మనస్సులోని అభి పాయ మని మరొళ వ్యంగ్యారం 
ణీ 4 లశ 

వ్యంగ్యం అవుతున్న ని. 

వేదా. కొంగ నిర్భయంగా ఉన్నది; ఈ (పదెశం జనరహితము అనే వ్యంగ్యా 

ర్దాలు- “నీవు ఆ (పదేశానికి వచ్చానని అంటున్నావు. అది ఆబద్ధం; నీవు వచ్చి 

ఉన్నట్టయితే ఆ కొంగ ఆక్కడ ఇంత నిర్భయంగా కూర్చొని ఉండేది కాదు” 

ఆనే మరొకవ్గంగ్యార్తాన్ని వ్యంజింప చేస్తున్నాయి. 
et య ty నాలాలో 

వృ. వాచకాదీనాం [కమేణ స్వరూపమాహం- 
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రా, సాక్షొత్సం ౩ఠితం యౌషఒర్జి మధ లృ చ వొచరక 7 

జ్య ఆళ్ళ ర నర ల బి నల ఆ Hin 14 wh లం rng న పృ. ఇహాగృహాతసంకతస్య పట్టం గిర్స్యవతీళరథ హాత్సిం కీత 

సహాయ ఏవ శబ్దో ౬ర్ధవి షం [పతిపొవయితీతి మన యు గమ పదో 

నేన సం శేతో గృ్భహ్యతే స తస్య వాచ్ 4 

వ్యా. వాచరాదీనామిథి. ఇప్పుడు భొచిరంలడద్నర = నం:;సి వి గారల: WOT CLMLe 
b * న. wi 

విశదరరిసున్నాడు. 

సాజుదితి. యః ఏ శబ్దము, నాయి సతగకి రగ, మ భగం wo 

(Directly), సంకేతితమ్ (aramid సం! ఎతిత ౪ యేన, అర్ద! ము వ CO గ మును, TF AYW త్తే ను 

బోధించునో, సః=ఆది, వాచరఃజవొచరము, లేదో “ఏది సంతత మున అగ్గాన్ఫి 

సాజుత్తూ (Directly) బోధిస్తుందో అది వాచక ము" 
a 

ఇ హేతి. ఇర్క.డ అసగా లోరవ్య వహారంలో, (గమింవబదిని సంగతం 

గల, దేని సంకేతం (గహింపబడ లేదో అట్టి, శబ్దానికి సంబంధించి? ఆర్గంఒఘేక 

[వతీతి కలగదుగాన సంకేతసహాయం ఉన్న శబ్ద మ అర్థ వి ఇషాన్ని భోధిస్తుంది. 

అందుచేత ఏ శబ్దమునకు ఏ ఆర్హముసందు అవ్యవధాసమైన సంకేతం ఉంటుందట 

ఆ శబం ఆ ఆరాసికి వాచరం, 
య ® 

వి. “వృషఃి అంటే “చట్టు! అని ఆర్థం; 'వఫలబటు' అంటి 'పండు' ఆని 

అర్థం, ఇత్యాది రీతిలో “ఈ శబ్దానికి ఇది అర్థం! అని ఏర్పరచుకొన్న కట్టుబాటురు 

“సంకేతం” అని పేరు. ఈ సంశ్రేతం తెలియని వానికి ఒర్ శస్దానికి ఏమి అర్హా 

తెలియదు. ఆ శబ్దానికి ఆ అర్ధం విషయంలో ఉన్న సంకేతం Jd yd ఆ శబ్దం 
ఆ అర్థాన్ని బోధిస్తుంది. ఈ విధంగా ఏ శబ్దానికి ఏ అర్థం విషయంలో (వత్య 

కంగా, అతిసన్నిహితంగా సంకేతం ఉంటుండో ఆ ళబ్దం ఆ అర్జాన్ని బోధి 
స్తుంది. ఆందుచేత ఆ శబ్దం ఆ అరానికి నాదరం, 

“ఆగృహీతసం కేతస్య శబ్దస్య' అన్న వాఠానికి బదులు “ఆగ్భృహీతనం 
తార్ శబ్దాల్” అనే పాఠం ఉంపే బాగుంటుంది, “అట్టి శబ్ద౦వల్ల ఆర్జజ్జానం కల 

గదు కాబిట్టి"ఆని ఆర్థం. కాని చాలా పుస్తకాలలో మొదటి పాశ మే ఉరిది, శబ బ్దస్య' 
అనేదానికి ' అర్థ ప్రతీతే॥” అనే దానిలోని “అర్హ 'ళబ్దంలో అన్వయం ఎప్పుకొనవలసి 
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ఉన్నది గాన ఆసమర్గసమాసం అవుతుంది. అయితే (పదీపోద్దోతాలతో ఉస్న 

ఆనందా శమ పతిలో పాడిఠలో (Foot note) “శోన్రార విశష్మపతిపతే రభావాత్” 
7 

న m ఖః చీ 

అనే పాఠాంతరం చూపబడింట. అప్పుడు “గంకీతం |గహించనీవానికి శబ్దానికి 

సంబంధించిన ఆరవి షం తిలియదు కాబటి అని అరం శప్పుకొగవచ్చు. 
(2) న్! (1 

రౌ, సం పతశ్చతునృదో డాత్యాదిర్దాతింప వౌ. 

వృ. యడదంవంర | కిచూరారితయా పవృ తినివృతి యోగ్యా 
(౮) టరు న్ అజా we 

వ్యకి రేవ తథా గనన్యావ్వ్యు బారాచ్చ తత సంకేతఃరర్తుంన యుజ్యతే 

pris] ఇతి, “గొ! సక్రశ్చలో డిత్త" ౧త్యాదీనాం శభానాం వెషయవిభాగో న 

పాష్నోతీతి చ తదుపాధాపేవ నంకీతః, 

ఐం. సంరేతితఇతి. చతుర్భేదః = నాలుగు భదములు గల, జాత్యాది! 
న! ల్ = బీ కే ళీ జ “" 

వ జాలి మొద లేనసెది, సం OSI = సం కతిత మైన అరము, గ జూ లేదా, జొలిః 
॥ ము 

ఏవ = జాతిమ్మాత మే సం కీతితార్గము, 

వి. జూతికాని, గుణంకాని, [కియరాని, నామంకాని, సం కీతితారం కావ 
" hb 

చ్చుసు. లేదా జాతి ఓరీ సంసేతితారం. అనగా కొన్ని శబాలు జాతి వాచ 
౮ (౪ ఏ 

కాలు, కొన్ని గుణవాచకాలు, కొన్ని ్మకియావాచకాలు, కొన్ని నామవాచకాలు. 

ఈ విధంగా సం తితార్ధం నాలుగు విధాలుగా ఉండవచ్చు చని కొందరి అథి 

పాయం. రొందరీ (మీమాంస కళాదుల) అగి పాయం (పకారం అన్ని శబ్లాలూ 

జాతివాచరాలే. 

స 

వ్యా. యవ్యపీతి: అధ కియారారీ అవడంచత సవృత్తి నివృత్తి యోగ్యత్యం 
ఓ థి యు న అంట నాలి 

వ్య క్రికీ ఉన్న మాట నిజమే; అయినా వ్యక్తులు అనంతములు అవడంచేత, వ్యభి 

చారదోషంచేతా వ్యక్షియండు సంగీతం (గహించడం కుదరదు. న్య క్రియందే 

సం'శీతం ఆని జబ్బ్పపకళ్షంలో “ఎద్దు! “తెల్లనిది” “నడుస్తూన్నది” “డ&ిత్హము” (దాని 

పేరు) అనే ఈ సదాలస్నీ ఓర వ్య _కినే చెపుతున్నాయి కాన విషయ విభాగం 

కుదరదు; అందుచేత సంకేతం వ్యకి, యందు కాదు, దాని ఉపాధియండే. 

వ్. *గోవు' (ఎద్దు) ఒర వ్యక్తి. 'మనుమ్మడు' ఓర వ్యకి. “ఘటం” 

(కుండ) ఒక వ్యక్షి, వ్యకి అనగా ఒక వస్తువు. అది సచీతనం కావచ్చు, ఆచేతనం 
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కావచ్చు. గోవులో 'గోత్వం' అనే ధర్మం ఉంది. మనుష్మునిలో 'సనుష్యత్వం' 

అనే ధర్మం ఉంది. ఘటంలో 'ఘటత్వం' అనే ధర్మం ఉంది. ఈ “గోత్యం' 

మొదలైన ధర్మాలకి “జాతి” అని "పేరు. (వతిష్యక్తిలోను అగి ఏ దేశానికి సంబం 

ధించినా, ఏ కాలానికి సంబంధించినా, ఈ। వాతి ఉంటుంటి. ఉక నికి నిశించ 
ya 

వచ్చు; కాని జాతి నశించదు. ఒర గోవు ఆనే వ్యక్తి నశించిన భోత్నం. నాతి 

ఇతర గోవులలో ఉన్నది ర దా. వ్యక్తులు అనంతసంఖలో ఉంది నిచ్చు, రాసి జతి 

మాతం ఒరటి. ఈ విధంగా తాను ఓక స్ టీ ఆయి ఉండి అర వస్తునలతో 

సంబంధించి", నిత్యమైన ధర్మానికి వాడి అని "పీరు. “నిత్య మగ మీ జు శరొను 

గతం సామాన్యమ్” ఇది జాతికి నై యాయికులు అంగీకరించిన అక్నణం. సామా 

స్యం' అసగా జాతి, “గొ అంటే అర్థం తరియసిఆినికి ఉం ఎద్దును చూపించి 

“అయం గొల (ఇది గోవు) అని బప్పినప్పుడు “గి ఆగనీదొనికీ ఇత 5 

ఆరం అని అతడు తెలుసుకుంటాడు. అనేగా అతనికి “తో CEN “పద్దు! 

అనే అర్జంలో సంకేతం అన్న ద్ధానం రలిగినదన్నిమాట, అయి CE క్షా 

గి శ దానికి 'ఎద్దు' అనే ఒర వ్యకి విషయ ఏంలో సంకేతమా, లీదా గోత్మ 

జాతియందు గాని, మరి దేనియందేనా కాని నం తమా అతీది [సశ “ఏ చూడ 

డానికి వ్య క్రియందే సంకేతం అని చెప్పడమే యుక్తం ఆన్నిట్లు రోగ బదుటుంది. 

ఎందుజేతననగా. “గోి శబ్దానికి అర్థం ఏమిటి? అని పశ్నించినప్పుడు ఓక 

ఎద్దును (వ్యక్తిని) చూపి 'ఇది' అని సస్పడం ఒరిగింది. ఒగువు టూయిగం, 

దున్నడం వంటి పయోజనాలను సాధించ పనులు ఓవ గోవ వ్య కియే (ఎ బ్రే చేయ 

గలుగుతుంది. దీనికే “అర్ధ,కియాకారిత్వం” అని పీరు. కావాలంటే సంపాదించ 

డానికి, అవసరంలేకపోతే విడచివేయడానికీ ఒఏ వ్య క్రివిషయంలో నే ముదురు 

తుంది. దీనికి “ప్రవృత్తి నివృత్తి యోగ్యత” అని పేరు. ఈ కారణాలచేత వ్యక్తి 

యందే సంకేత గ్రహం అని చెప్పవలసి ఉన్నా ఇలా ఒప్పుడంలో కొన్ని అనువ 

పత్తులు ఉన్నాయి. ఓక గోవ్య క్రియందు సంశ్రేత్యగహం ఏర్పడిసతరవాత మరొక 

వ్యక్తి కనబడినవ్పుడు నుళ్ళీ కొతగా ఆ గోవ్య క్రివిషయంలో కొత్రగా సంకేత 

గ్రహం పొందవలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆసంతగోవ్యర్షల విషయంలో 

ఆనంతసంకేత గహాలను అంగీకరించవలసి ఉంటుంది. ఇది శర్యం కాని విషయం, 

ఒక మాటు వ్య క్తిశ కిగహం కలుగుతే చాలు. మరొక వ్య కి జ్ఞానం కూడా దాని. 

వల్లనే కలుగుతుంది అని ఆంగీకరిసే వ్యభిచారదోషం కలుగుతుంది, “ఒక శబ్దం, 
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సం కేతిత మైన ఆర్గాన్నే బోధిస్తుంది” ఆని కదా నియమం. మర్నాడు కనబడిన 

గోవ్య కి విషయంలో సంకేతం లేకుండానే అది గోపదార్థం అనే జ్ఞానం కలుగుతే 

ఆ నియమానికి భంగం ఏర్పడింది కదా? ఇదొక వ్యభిచారం. సంకేత గహం లేక 

పోయినా ఆ ఆరం తెలిసి పక్షంలో సంకేత్యగహం లేని అశ్వం విషయంలో 

కూడా ' అయం గొ; అనే జ్రాసం కలగవలసి ఉంటుంది. ఇదొక వ్యభిచారదోషం, 

ఈ విధంగా ఆసంత్యము, వ్యభిచారమూ అనే దోషాలు ఉండడంఒత వ్య క్రియందు 

సంకేతాన్ని అంగీకరించడం కుదరదు. 

అపి బోధిండే అర్థాల శోదాలను పెట్టి శబ్దాలను నాలుగ విధాలుగా విన 

జించవచ్చు అని వతిపాదిస్తూ మహాభాష్యంలో పతంజలి “చతుష్ణయీ శర్షానాం 

(పవృత్తిః జాలి భబ్దాః, గుణకోబ్లాః, (రియా శద్దాః,యదృచ్చా శబ్లా్చతుర్గాః"' 

(బుక సూ తభాష్యం) అని ఆన్నారు. ఓర శజ్డాన్ని (పయోగించడానికి నిమిత్తం 

ఆర్థం, అర్ధాన్ని బోధించడంకోనమే కదా శబ్ద పవృత్తి (శబ్ద పయోగం), అందు 

చేత అర్థాన్ని “ పపృరత్తినిమితం"” అని కూడా ఆంటారు. “థస్దాల _పప్ఫత్తి 

నాలుగు విధాలుగా ఉంటుంది; కొన్ని జాతిశజ్లాలు, కొన్ని గుణళడ్షాలు, కొన్ని 

[కియాశ నాలు , రొస్ని యదృ్భచ్చాశహ్హాలు; [వి నాల్లవరర ౦” అని పె వాక్యానికి 

అర్థం, ఓ ఎద్దును ఉబ్టేశించి ఒపుతూ గౌః (ఇది ఎద్దు), శుర్షః (ఇది తెల్లని టీ), 

చలః (ఇది నడుస్తూన్నటి), డిత్తః (ఇది డిళ్ట- టీని యేరు డిత్తం) అని బప్పినప్పుడు 
శ పదాలన్నింటిగీ గ౧ేేగం ఉర ఎద్దు ఆనే వ్య కియందే అనే పశంలో ఈ 

నాలుగు పదాలూ రూడా ఉనే ఎద్దును బోధిస్తూండడం చేత “హస్తః, పాణిః, 

రరః ఇత్యాది శద్దాల వలె పర్యాయపదాలు అని ఏవ్వ్నవలసివస్తుంది. ఓడ పదం 

(పయోగిసై మిగిలిన పదాల్వపయూగం అనుచితం అవుతుంది. అందుచేత ఇక్కడ. 

ఉన్న నాలుగు పదాలకి నాలుగు బీరు చేరు అర్థాల విషయంలో సంకేతం అనీ, 

ఆ అర్థాల సే అవి బోధిస్తున్నా యనీ బప్పాలి. అప్పుడే ఈ పదాల విషయ భాగం 

కుదురుతుంది. (నో! శబ్దానికి గోత్యజాతియందు సంకేతం; “శుర్దః అనేదానికి 

శుక్షగుణంలో సం'క్రీతం; చలః' అనేదానికి చలనకియలో సంకేతం; 'డిత్సః' 

అనేదానికి సంజ్ఞలో సం శతం. గోత్వం, గుణం, క్రియ, సంజ్ఞ. ఈ నాలుగూ వ్య క్రికి 

సంబంధించిన ఉపాధులు, (ధర్మాలు). అప్పుడు ఈ పదాలకి వేరు వేరు అర్థాలు 

ఉన్నాయి. ఆందుచేత పర్యాయపదాలు కావు. అందుచేత “గొ థుక్షః చలః డిత్సః' 

ఇళ్యాదివాక్యం “హ స్త్రః పాణిః కరః” వంటిది కాడు గాన నిర్దుష్ట మే, 
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అవతారిక: ఈ విధంగా సంకేతం వ్వ కియందు కొడు వ్య 4% సంబంధిం 
t= a 

చిన ఆయా ఉపాధులయందు అని తేలింది, ఇప్పుడు ఉపాధి అందీ ఏమో 

విశ దీక రిస్తున్నాడు :- 

వృ. ఉపాధిశ్చ ద్వివిధ :- వసుధ నక్పృయెద్భుగ గృాసంనివెశి 

తశ్చ. వస్తుధరర్మోషఒపి ద్వివిదః- సిద్దః సొధ్యశ్చా. సిద్దో?.పి ద్వీవిధః. 

పదార్థ స్య (పాణ్యపదో విశేషాధాన హేతుక్చ. కా; teen; ఉర లి స్వః 

వాక్యపదీయే “స హి గోః స్వరూ" ఎణ గిం A, A "శల గగంటి 

న్దాత్తు గొ” ఇతి. ద్వితీ యో గుణః. ఫర్హాదినా ihe లబ్రసభఃరం సెస్తు విశ 

ష్యతే. సాధ్యః పూర్వావరీభూతావయవ। [కియారు* పః, డిత్హాటిశద్దానా 

మన్హ్యబుద్ధినిర్గా హ్యం సంహృత్మ క్రమం ? స్వరూవం పరా ఒుద్భిర్భయా 

డిత్ధాదిష్వ ర్టేషాపాధిత్వేన సంని వేశ్యత ఇతి సోంయిం సంజ్ఞాహాపో 

యదృచ్చాత్మకః ఇతి “గాః శుక్షః చలః డిత్తః” ఇత 6 “చగుష్టయీ 

శబ్దానాం (పవృతిః” ఇతి మహాభాష్యకార:. పరమాణ్యూదీనాం త గులు 

మర్యపాఠాత్ పారిభాషికం గుణత్వమ్. గుణ|కియాయద్భబచ్బానాం 

వసుత ఏకరూపాణామప్యా శయబేదాద్భేద ఇప అమ్ముల, యథ రస 

ముఖస్య ఖడ్గ ముకుర తై తై లాద్యాలమృనఖేదాత్. 

వ్యా. ఉపాధిః ఇతి. వస్తువులో ఉండే ధర్మము, వర్గ ఈన ఇచ్చను పట్టి 

ఏర్పరచినది అని ఉపాధి రెండు విధాలు. వస్తువులో ఉండే ధర్మమైన ఉపాధి 

సిద్ధము. సాధ్యము అని రెండు విధాలు. సిధ్ధం కూడా వదార్జానికి (పాణం ఇభ్బీచి 

పదార్థంలో ఒక విధ మైన విశేషాన్ని సమ రూ ర్చేదీ అని రెండు విధాల, 

ఉపాధి 

| 
ఉళశి! [12 నట నన త. 

| 
వస్తుధర్మం న కృృయదృచ్చాసంనిపశితం 

| 

సిద్ధం సాధ్యం 

వదార్గ హీణ పదం సదార్థవిశేషాకీన హేతువు 
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వాటిలో మొదటిది, అనగా పదార్గ పాణ! సద మైన సిద్దోపాధియే, జాతి ప్రాణ 

(పదం అనగా ఆ వసువు ఉన్నంతవరకూ దానితో సంబంధించి ఉండేది; ఆ వస్తు 

వును ఆ పేరుతో వ్యవహరించడానికి హేతువు అయినది అని అర్థం. అందుచేతనే 

భ రృహరి వార్యపదీయంలో జాతిని గూర్చి మాట్టాడుతూ_“ఒర వ్యక్తిని “గౌళఅని 

అంటున్నా మనగాదాని స్వరూపాన్ని పట్టి కాదు; అదే విధంగా దాని స్వరూపాన్ని 

పట్టి “అగ (గోవుకాని ది) ఆ అని కూడా అనడానికి ఏలులేదు. దానిలో “గోత్వం' 

అనేది ఉండడంగేతనే దానిని “గొఃొఆని ““ంటున్నాం. (ఆ గోత్వం లేనిదానిని 

'అగౌః' అని అంటున్నాం)" ఆ అని అన్నాడు. ఈ విధంగా గోత్వం, మనుష ,త్వం, 

ఘటత్వం మొదలైనవి, ఒకవ్య కిలో ఉన్న సిద్దములైగ (సహజములై స)ఉపాధులు, 

(ధర్మాలు). “గో; “'మనుష్యః' “ఘట ఇత్యాది వ్యవహారానికి హేతుపులు గాన 

అవి |పాణ్యపదములు, అవే జాతులు. 

ది్రతీయ ఇతి- సిద్దోపాధులలో రెండవదైన “లి సేషాద్రాన హీతువు* గుణం. 

పొందబడిన సత్త (ఉనికి)గల, అనగా పుట్టి ఉన్న వస్తువే శుక్లం (తెలుపు) మొద 

ల్రైెనవాటిచత వి'శీషించబడుతుంది కదా, 

వెం “గోత్వం! ఆనే జాతి ఉన్న వన్నీ గోవులే. అందుచేత ఒర గోవుకు 

మిగిలిన గోపులన్నీ సజాతీయాలే, సమానజాతికి చెందినదే. అఆందుదీత గోపు 

అనగా ఏ గోవైనా కావచ్చును. కాని “తెల్టని గోవు' ఆస్నప్పుడు తెలుపు అనే 

గుణం, ఆ గుణం లేని ఇతరగోవులనుంచి ఈ గోవును వేరు చేస్తూన్నటి. దీనికి 

“సజాతీయవ్యావ ర్రనం'అని "పేరు. “విశేషాధానహేతుః' అనే పదానికి ఇదే అర్దం, 

అలాంటి విశేషాధానహేతునై ఒకవ్య క్రితో కలిసి ఉన్నదానికి గుణం అసిపేరు. 

జాతి. (కియా. [దవ్యములరంటె భిన్న మైన ధర్మమ్మాతము గుణము అని ఇప్ప 

వచ్చును. 

వ్యా, సాధ్యః-ఇతి. వస్తుధర్మ మైన సాధ్య మైన ఉపాధి ముందువెనురలలో 

ఉండే, అనగా ఒక క్రమంలో ఉండే, అవయాలు గలది; క్రియారూప మైనది, 

ఏ, “ఓదనం వచతి” “గామం గచ్చతి” ఇత్యాదివాక్యాలలో ఉన్న (కియా 

పదాలు వండుట, వెళ్ళుట మొదలైన (క్రియలను బోధిస్తున్నాయి. “వండుట” 

vi శ గి జ జల అర్లీ అర క్రి వెళ్ళుట అనేసి ఒక్కొక్క. [కియ అన్నట్టు మసం వ్యవహరిస్తుర్నాం. నిజాని 
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ఆవి ఒక్కొ_క్కు (క్రియలు కావు, అనేక|కియల సముదాయం. అన్నం వండడం 

అనే క్రియలో బియ్యం గిన్నెలో పోయడం, దానిని పొయ్యిమీద పెట్టడం, నిప్పు 

అంటించడం, బియ్యం ఉడికి పెద్దవిగా ఉబ్బడం, మధ మధు ఆగ్ని బ్యాలసు 

హెచ్చించడం, తగ్గించడం, గిన్నె కిందికి దింపడం మొదలైన ఆనేకకి'నులు 

ఒక క్రమంలో ఉంటాయి. ఇవన్నీ వండడం అనే క్రియ అవయవాలు. వీటి 

సముదాయమే వండడం అనే ఒక (క్రియ, గమనాది క్రియల్లో గూడ ఒక్ పాదం 

ఎత్తి నేలమీద వేయడం, తరవాత రెండవ పాదం ఎత్తడం, చేతులు ఊపడం, 

ఎదుట ఏముందో చూస్తూ ఉండడం ఇత్యాద్మికియలు ఉంటాయి. ఈ [కీయ అనేదీ 

ఒక వస్తువులో సాధించవలసిన ధర్మం. 

వ్యా. డిక్రాదీతి:. “ఒక వక్త తన ఇచ్చను అనుసరించి 'డిత్హము' ముదలైని 

అర్థాలు బోధించడం కోసం చివరివర్ణము జ్ఞానంచేత (గహింవదగినదీ, [కమం 

లేనిదీ అయిన *డిత్తి మొదలెన శబ్దాల స్వరూపాన్ని ఆ ఆరాల ఉపాధిగా ఏర్ప 
ఛి = ద థి 

రచుకుంటాడు, సంజ్ఞారూపమైన ఈ శబ్దమే “యదృృచ్చాత్మర ము." 

పి. “యదృచ్చ” అనగా “ఇచ్చు”అని అర్థం. ఒరడు తన ఎద్దుకు. తస 

ఇష్టం ప్రకారం “డిత్త'అనే పేరుపెట్టుకొన్నాడు. మరొకడు “డపిత్స”అని "పేరు 
పెట్టుకొన్నాడు. ఇవన్నీ 'స్వేచ్చాకల్పితా లైన పేర్దు. అందుచేత వీటిని యదృచ్చా 

శద్దాలనీ, సంజ్ఞాశబ్దా లనీ ఆంటారు. ఇవి ఆ “ఎద్దు'అనే వస్తువుకు ఉపాధిగా 

కల్పించ బడ్డాయి. ఉపాధులుగా ఉన్న ఈ “డిత్స' మొదలైన శబ్దాలు స్పోటరూప 

మెనవి. స్పోటరూపమైన శబ్దం మొదటి వర్ణం వినగానే కొంచం బుద్దిగోచర మై 

చివరి అక్షరంవినేటప్పటికి వూర్తిగా (గ్రహించబడుతుంది. ఆ విధంగా పూర్తిగా 

బుద్దిగోచర మైన స్పోటరూపళబ్దంలో ఈ అచురాల్యరమం భాసీంచదు. అదీ ఒక 

'అఖండపదంగానే భాసిస్తుంది. ఉదాహరణకి. ఒక వస్త్రంలో ఉన్న ఒక దారం 

'కనబడి దాని జ్ఞానంతో (పారంభ మైన వస్త్రజ్ఞానం అన్ని దారాలూ కనబడేటవ్పటికి 

పూర్ణం అవుతుంది. ఈ పూర్ణవస్త్రజ్ఞానంలో వేరు వేరు దారాల డ్జానం ఉండదు. 

అది అఖండవస్త్రజ్ఞానం. ఈ విధంగా ఆ యా వస్తుపులకు సంజ్ఞలుగా రథ్పించు 

కున్న డిత్ధ.డపిత్త.చైత- మై త_దేవద త్త-యజ్ఞద త్త మొదలైన సంజ్ఞాశజ్టాలు వాటి 

ఉపాధులు. వీటికి 'దవ్యశబ్హాలు”అని కూడా వ్యవహారం ఉంది. 

వ్యా. గౌః ఇతి! “గౌ॥(ఎద్దు.జాతి వాచకం), శుక్షః ( తెల్లగా ఉన్న _ గుణ వాచ 
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కం), చల; (నడచుచున్న.[కియావాచకం), డితః(డిత్సం అనే'పేరుగ ల.యద్భచ్చా 
థి భళి 

శబం) ఇత్యాదులలో శద్దాల |పవృత్తి నాలుగు విదాలుగా ఉంటుంది అని భాష్య 
ది న అణాల 

44 ఇల్ల | a my జీ 

కారులు అన్నారు, (ఇక్కడ చతుష్టయీ శట్టానాం (పవృత్తి:ః అనేదే భాష్యకార 

వచనం. “గాః భుక్తః చలో డిత్రః ఇత్యాది” అనేది మమ్మ టుడు ఉదాహరణార్థం 

చూపినవాక్యం. చాలా పు న్తకాలలో ఈ రెండు వాక్యాంశాలూ కలిపి ఉద్దరణ 

చిహ్నల (Quotation marks) మధ; చూసించడండేత ఆంతా భాష్య వార్యమ 

ఆనే |భాంతికి అవకాశం ఉంది). 

వ్యా. పరమాణ్వితి :- “వరమాణ్యాదులను గుణాల మధ్య పఠించడంచేత 

వాటికి ఉన్న గుణత్వం పారిభాషిక మే.” 

వి. వై శీషికసిద్దాంతం [వకారం దేనికంటె ఇంక చిన్నది ఉండదో దానికి 

దాని పరిమాణానికి రూడా 'పరమాణువు'అనే పేరు. 

ఈ 'పరమాణుపు' 'పరమమహత్తు” మొదలైనవాటిని బై శేషికులు గుణా లని అంగీ 

కరించారు. “వీటిలో రూడా “పరమాణుత్వం” మొదలైన (పాణ్యపదాలైన జాతులు 

ఉన్నాయి కదా? ఆందుచేత వీటిని జాతివాచకా లనే పప్పాలి; ఇవి గుణాలు ఎట్ల 

యినవి ?అని సందేహం. దానికిసమాధానంగా పె వార్యం చెస్పబడింది. వై శేషి 
కులు వాళ్ళ శాస్త్రంలో వాటికి “గుణం' అని పేరు పెట్టుకొన్నా రనేగా అది వాళ్ళు 

కల్పించుకొన్న పరిభాష. మహాదాష్యంలో బప్పిన విధంగా ఆని కూడా జాతి 

వాచక కబ్బాలే; గుణవాచకాలు రావు అని భావం. 

శంర ;. శంఖంలో ఉన్న తలుపు నేరు, పాలల్లో ఉన్న తెలుపు వేరు; 

బట్ట తెలుపు వేరు. ఈ విధంగా శుక్జాదిగుణాలు నేకు వేరుగా అనంతసంఖ్యలో రన 

బడుతున్నాయి. ఆదే విధంగా బెల్హా ౧5 సంబంధించిన పాక[కియ పేరు; *తండు 

లాదులకు సంబంధించిన పాఠర్శకియ వేరు. ఈ విధంగా [కియలు కూడా వేరు 

వేరుగా, అనంతసంఖ్యలో రనబడుళున్నాయి. కొన్ని శద్దాలకి గుణ్యకియాదులందు 

శి (వాచక త్వము)అ సే పెన బప్పిన సిద్ధాంతంలో మూడ వ్య కిశ క్రినాదంలో 

చూపించిన ఆనంత్యవ్యభి చారడోషాలు ఉన్నాయి కదా అని శంక. దానికి నమా 

ధానం చెపుతున్నాడు. 

వ్యా. గుణేతి:._.“గుణము, (క్రియ, యద్భృచ్చ-జఇవి వాస్తవంలో ఏకరూపాలే 

అయినా వాటి ఆశయాల భేదాన్ని పట్టి, శే ముఖం(ముఖపతిబింబం) ఖడ్గమూ, 
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ఆదమూ, తెలమూ మొదలైన ఆధారాల భేదాన్ని పట్టి పీరు వేరుగా రసబడిసట్టు, 
ద పాం వ ర 

వేరు వేరుగా కనబడుతున్నాయి. 

వి. తెలుపు మొదలెన గుణాలు, పాఠం ముదల్రని (కియలు, .సూద్భచ్చి 

కాలూ కూడా వాసవానికి ఒకటే. శంఖంలో ఉన్నా, చూలలో ఉన్నా అలుపు 

అనేది ఒరి. అటి డ్రియాయాదృచ్చిరాలవిషయంలో హాదా, ఉగ ముఖం 
౧ ' ‘iy (1 * ఉల జో 

ఖడంలో (పతిబిందించినప్పుడు ఒక విధంగాను, పాలల్లో (పగిలంనించినప్పుడు 
గి 1 శ (1 ల! 

మరొక విధంగానూ, ఇది వేరు అది వేరు అన్నట్టుగా రినిటగుగులది. అం పదంగా 
ఖీ 

తనరు ఆశయ మైన శంఖం, పాలు మొద ల్రనవాటి పదాన్ని పటి Aron) ras 

భిన్నంగా కనబడుతున్నది. వా స్రవంలో ఎక్కు డున్నా తగుపు 5కి రీ. అందు ఉత 

గుణ. క్రియా-యదృచ్చల యందు శ కిని అంగీకరంచడతంటో టోషం లీడు అని 

భావం. 

అవతారిక... “జొత్యాదిర్దాతి రేవ వా”ఆన్న కారకా వాగంటో మిని “టోత్యా 

దికం_ అనగా డొతి.గుణ.[కియా.య దృచ్చలు, శబ్దహాచములు”అ నే మవో వష 

కారమతాన్ని నిరూపించి ఇప్పుడు “అన్ని శద్దాలూ జాతివాచరాటీ'ఆ;8 మీమాంసర 

మతాన్ని (పతిపాదిస్తున్నాడు. 

వృ. హిమపయఃశాజ్ఞాద్యా శ యేమ ఫరమార్గతో థిన్నేమ నుర 

దిమ యద్యశేన 'శుక్టః శుక్తః' ఇత్యాద్యభిన్నా భిధాన| పత్య యాత తిస్తట 

శుక్షత్వాది సామాన్యమ్. గుడత జ్ఞులాదిపా కాది ష్వేవప మేవ పొఠణాది. 

బాలవృద్దశుకాద్యుదీరితేమ డిర్ధాదిశ బ్రేషు చ (పఠతిషణం భిద్యమానేసు 

డిశ్డాద్యర్థేమ వా డిత్సత్వాద్య స్తీతి సర్వేషాం శబ్దానాం జాతిరేవ పవృత్తి 
నిమి త మిత్యన్యే. 

వ్యా. హి మేతి: “వా స్త్రవంలో మంచుగడ్డ, పొలు, శంఖమూ మువట్రన 

ఆశయాలలో.ఆధారాలలో _ఉన్న శుర్జాదిగుణాలు చేరు చేరే అబుగ మూడ ఏది 

(ఏ పక్షత్వం మొదలైనది) ఉండడంచేత “ఇదీ శుక్షమే ఆదీ శుర్తమే"అని ఖీదం 
లేనట్లుగా శబ్బం ద్వారా ఏ జ్లానం కలుగుతున్నదో లేదా శబ ప చూగం జరగి 

౧ ది ణః \ (4 
జ్ఞానం కలుగుతూన్నదో ఆ శక్త త్వాదికం జాతి. అదే ఏధంగా ఒడము, తండు 

లాలు మొదలైనవాటిలో ఉన్న వేరు వేరు పొకొలలో ఉన్న పాఠరత్వాదులు,బాలులు, 
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వృద్దులు, చిలకలు మొదలైసవి ఉచ్చరించ వేరు వేరు “డిత్స"మొదలై న శజాలలో 
(a కొనాలా ఎ 

లేదా వతిక్షణమూ మార్పు చెందుతూన్న డితం మొదలైస ఆర్లాలలో, ఉన్న 
థి వో థి 

డిశర్వం మొదలై నవి శూడా జఉజూతులే అందుచేత అన్ని నగరాల (పవృత్రి 
Ht జి లాలీ 

నిమితం (ఆర్హం) జాతి యే అని కొందరు అంటున్నారు.” 

వి. మంచుగడ్డ, పొలు మొదలై న వాటిలో ఉన్న తెలుపు ఒకటి కాదు. ఆ 

తెలుపు వేరు, ఈ తెలుపు వేరు. అయినా ఈ రిండింటిసి తెలుపే అసడాసికి 

కారణం ఆ తలుపులు (కుర్తాలు) అన్నింటిలోనూ ఉన్న సర్షత్వం అనే జాతీయ. 

అదే విధంగా గుడంలో ఉన్న పొకం చేరు, తండూలాలలో ఉన్నది వేరు. 

రెండింటినీ హారం ఆనడానికి కారణం వాటిలో “పాఠరత్వం' అనే జాతి ఉండటమే 

ఇంక యద్భచా శస్దాలు ఉన్నాయి. ఉర్ ఎద్దుకు “డిత్తం” అనే పేరు ఉంది. 

ఆ పేరును బాలులు, వృద్దులు, చిలక టు ఉచ్చురించినపుడు ఉచ్చారణ భేదాన్ని 

పట్టి అ శబ్దాలు చేరే ఆయినా ఆ శబ్దాలు అన్నింటిలోనూ “డిత్సత్వం” అనే జాతి 
ఉంది. లేదా ఆ డిశ శబ్దానికి అర్భఘున ఎద్దును తీసికొన్నా కూడ ఆ ఎద్దు 
షణ గణానికి వ మారిపోతూ ఉంటుంది రనుర ఈ షణంలో ఉస్న డిత్తం వేరు, 

వెనుకటి షణాలలోనిత వీరు, రాబోయే ఇణాలలోనిది వేరు. ఆయినా పీటి అన్ని ంటి 

లోనూ డిత్రతగం అనే చాతి ఉండడంచేత ఏకతా పతీ తతి కలుగుతూస్నది. ఈ 

విధంగా గుణకోబ్రాలుం, (కిమాళ బాలు, యదృచ్చాళబ్దాలు అన్నవి కూడా 

జాతిళద్ధాలే. అందుభిత అన్ని శద్ధాల వాచ్యార్థం జాతియే ఆని పూర్వమీమాంస 

రుల మతం. 

అయితే “గాపు ఆనయ" ' 'సుర్లం పళ్య" ఇతాగది వాక్యాలలో గోత్వాన్ని 

తీసికొనిరావడం గాని, శుక్తత్వాన్ని చూడడంగాని కుదరదు గాన “గామ్” అనే 
దానికి “గోత్యమును' అని, “వర్త్” అనేదానికి “శుర్ణత్వమును' అనే అర్లాలే 

అయినా అషీపంబత “గోత్యానికి ఆశయ మైన ఈ గోవ్య క్తి 'శుర్తత్యానికి ఆశయ 

మైన ఈ వ్మ క్రి అనే అర్థం |గహించవలనగి ఉంటుంది. అని జాతిశ క్రివాదుల 

అభి పాయం. (ఉన్నది ఉన్నట్టుగా (గహిస్తై కుదరనప్పుడు మరొక విధ మైన అర్జాన్ని 

తఊంహించు కొనడం ఆషేవం). 

వృ. తద్వాస్, అపోహో వా శబ్దార్గః క్రైశ్చిదుక్త ఇతి గన్గ 
దిథ కులు కాలని థి 

గొరవభయాతీ, (పకృతానుపయో గాచ్చ న దర్శితమ్. 

ల) 
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వ్యా, తద్వాన్ ఇతి :. జాతి కలది లేదా అపోహ * శోస్రార్గము ము ఆని కొందరు 

బప్పినారు. ఆ విషయం [గంథం పెరిగిపోతుంద నే భ ౧గుంవల్గా, [నిర్యుళానికి 

అంతగా ఉపయోగించర ' పోవడ ౦వల్లా చర్చించడం లేడ. 

వి, జాతివిశిష్ట్టవై మెసి వ్యక్తి యందు శగానికి స గ ఆగి ల WL TERT TY 
(లే జి 

కేవలం వ్య ర్రియందు మాత మే శక్తి అగ్నట్టయిటి ముగ tn Mh TOM 

అనంత్యవ వ్యభి బార దోషాలు వస్తాయి. కీవలం గాతియంణు శకి ఆని అంగీకగ్సు 

వ్య కి జానం రలగదు. ఆషేప పంవల్ల తెరియబడే అరాసి* కా్బిలోరలో 50 
అత Rf th ( 

కుదరదు. ఆందుచేత శ్రి నాతి యంటీ అము అ శ సెంవిల్ల స స్థనం 
ఫీ ళీ 

కలుగుతుంది అనడం సరి కాదు. అందుబత “గో శ Aa గిల ను 
ఆనేనకి' అని ఆర్థం అని నైయాయికులు |సతిపోదింబురు. 

బౌద్దమతం (ప్రకారం సర్యం డణిపం, ఎ వమా క షణం దాటి 

ఉండదు. (పతి వస్తువూ రూడా డణవషణానికీ మాలపోతూ ఉంటలటపి గ వస్తుటీ 

స్థిరంగా ఉండ నప్పుడు నిత్యమైన ఒక బాతి అనేది ఉన్నతి ఆని అంగిగిరంచగం 

సర్వథా అసంగతం. ఆందు చేత శద్దనిరీ నిత్య మినీ 1 ప్పి JO wo గాసి, 

చణికమైన వ్య క్రియందు గాని శక్తి గ్ రుదరదు. అపోహయే శిబిరం, ఆసీప 
% 111 

అనగా, అతద్వావృత్తి. అతద్వ్యావృతి ఆనగా అది రాని దానినుండి వీరు.:.మడం. 

గౌ” అనగా గోవుకాని అశ్వామలరకంటె వేరై నది ఆని ఆర్ధం, ఇలా ఇషం 

చేత నిత్య మైనజాతిని ఆంగికరించవ లసిన పనిలేదు. చిరకాలంగా స్టిరంగా ఉండే 

(క్షణికం కాని) వ్యక్తిని అంగీకరించవలసిన పని రూడాలేదు ఆని వఢిరహదు తస 

బౌద్దుల అభ్మిపాయం అయితే ఈ వాదాలన్నీ _పర్భతానికి ఆంతగా ఉపరథంచ స 
గాన వాటిని గూర్చి దీర్ణచర్చ చేయడం లేదని భావం, 

మమ్మ టునికి మహాభాష్య కారులు చెప్పిన 'చతుష్టయీ శద్దానాం (వృ త్రిః' 
అన్న మతమే సంమత మైన దని ఊహించవచ్చు. “విళోధాలంరారంటో గ 

జాత్యాది చతుర్విధ భేదాలను ఆధారంగా చేసికొని వది విబాగాలు చేయడమే 
కాకుండా మమ్మటుడు 'శబవ్యాపారవిచారం?' అనే (గంథంలో జొతిబాదాన్ని 
ఖండించి వైయాకరణపఖున్నే స్థాపించాడు, 

కా స ముఖ్యోఒర్థ స్తత్ర ముఖ్యో వ్యాపారో౬స్యాభిధోచ్యశే 
వృ. న ఇతి సాఇాతృద్కేతితః. అ'స్యేతి శబ్దస్య, 

వ్యా. సఇతి. సః సాఇుత్సం శేతిత మైన అర్థము, ముఖ్య? ఆర్థః జ 
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ముఖ్యార్థము. తత = ఆ అర్థముసందు, ఆ అర్జ్హం బోగిందడినికి ఉపయోగించే, 
అస్య = “శబ్దంయొక్క... ముఖ్యః = = ముఖ్యమైన, “వ్యాపార? = వ్యాపారం, అభిదా= 

అధిధ అని” ఉచ్యతే = బప్పబడుచున్నది. 

వి. నాశాత్తు అనగా అవ్వవధానంగా నం శేతితమైన జాత్యాదిరూవమైన 

వాచ్యార్థాని ౪ ముఖ్యా రం అని పూడ పేరు. “ముఖ్యం” అనగా ముఖమువంటిది 

అని అర్థం. ఎదుట నీలచిన వ కికి సంబంధించిన ఇతరావయవాల అన్నింటి 

కంచె ముందు ముఖమే వినబడుతుంది. అ ట్రై శబ్దం సిసగానే ముందుగా స్పురించే 

ఆర్థం అవడంచిత దీనికీ ముఖ్యా రం అని "పరు. శిః అర్థాన్ని బ్ బోధించే శబ్ద 

వ్యాపారానికి "అదిధ”" అని "పీరు. ఇతర వ్యాపొరా అన్నింటి రంగు ఈ వ్యాపారం 

ముఖ్యమైనది. 

అవతాలిక్ : ఇప్పుడు లషణకి లషణం “పుతున్నాడు. 

జర్ ఖీ లల్లి క్ని హె రౌ. ముథ్యార్థిదా _ తిద్యోగే దూతిలోటథ పయోజనాల్, 

అనోస్టటు రో లక్షిత యత్సా లకణారోపితా (కియా. 9 

వ్యా. ముఖ్యా తి. ముఖా, ర్లోబాట్ = ముఖ్యార్ధమునకు బాధ కలిగినప్పుడు, 

తద్యో/ = ఆ ముఖ్యార్దంగో సంబంధం ఉన్నప్పుడు రూడిత। = రూడివలన 

గాని, అథ లేదా, ప, మోల్ = పయి+పసంవలనగాని, యట్ = దేనిచేత, 

అన్యః అర్గః = మరియొర అర్థము, లక్షలే = పతిపాదింపబడుతుందో, సొ 

ఆ వృత్తి, లడణా=జలమణ, అరోసితాజళబ్టమునందు ఆరోసించబడీన, (కియా: 

వ్యాపారము. 

వి. అక్షణరు మూడు హీతువులు. ముఖ్యొర్థ బాధ, ముఖ్యార్థ సంబంధం, 

కొన్ని చోట్ల రూఢి, కొన్ని చి చోట్ల [పయమోజనం, గభ్లాయాం ఘూషః (గంగలో 
గొల్హవల్లె) “ఇత్యాదులు ఉదాహరణం. “గంగా” కర్దానీకి ముఖ్యార్ధం ఒక దేశంలో 
(వవహిస్తున్ను జల సవాహం, జల పవాహంలో గొల్లపల్లె ఉండడం అసంభవం, 
అందుచత ఇక్కడ ఆ ముఖా; ర్గాన్ని (గహించడానికీ వీలులేదు. ఇది ముఖ్యార్ధ 

బొధ. అందుచేత “గజాయామీ" అనేదానికి “గంగాతీరమునందు” అని అర్ధం 
చెప్పుకు స్నాం. తీరం గంగాళబ్దముఖ్యార్థం అయిన | పవావోనికి వక్కూనే ఉన్నది 
గాన లజ్యర్థం అయిన తీరానికి ముఖభ్యోర్లంతో సంబంధం ఉంది. 'గణ్ఞాతీరే' 
ఆనకుండా “గజ్లాయామ్” ఆని చెవ్పడంలో గంగా వవాహం ఎంత పవిత మైనదో 

ఈ "ఘాషం కూడా అంత సవిత మైనది, దీనిలో కూడా చల్చదనం ఉంది ఇత్యోతి 
విషయాలను నూచించడం పయోజనం. రూడ్తికి ఉదాహరణలు మున్ముందు 

- 
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ఇ ఇ ఇ ళ్ »" గీ జ ఇ | ఇ ఖా ఇ, 4 ఇ న ॥ “ 

గలం అఖఫుతాయి, ఈ విధింగా తంగ. ఆ బుఖారి దొ 1 అటు ఖలు ఎంటంంం, 

న్ ల శ శ జ్ లో ఏ ఈ ॥ pars ష్ hry 

పయోజసం ఆనే మూడు హేతువులు ఉండడంజత 'గింగాషరం' అని మర్రోక్ర 

అర్ధాన్ని చపవ్వుకున్నాం. ఈ రెండవ అర్జాన్ని భోధింటి వ్యా? మ “Aw”. ఈ v1 ta 

లతణ అనే వ్యాపారం వా సవానికీ ముఖం రంలో ఉంటి. ముఖ”, చల ముదర రె, 
th 

అదే రెండవ అర్థాన్ని బి బోధిసుున్నిది రొదా? ఆ ముఖ Mia ని థల షో త్చం 
TU 

బంధం ఉంచి కాబట్టి ర అచణు బ్యాపొగం సం టి ఉన రన్) nino io 
లే 

జరుగుతుంది, 

పృ. “కర్మణి పుస్లకి ఇత్యాది దర్భ గిహణవ(లయయ'గా టి, గజా 
(1 

యాం ఘోష ఇ ఇత్యాదౌ చ గర్గాదీనాం మోటదా యర భు సెందిపొల 

ముఖ్యార్థ స్య బాధే విసచర 'త్వాదొ చ సంబటనే దుండి 
a 

'గజ్లాత చే ఘోషకఃి ఇత్యాదేః 'పయోగాత iar స 

తేషాం పావనత్యాదీనాం ధర్మాణాం పతిపొవనాత, ను! 

ముఖ్యేన అముఖ్యోర్థః అఖ్యలే యత న ఆలోపి 

రార్భనిష్టః లక్షణా. 

ha) 

| విట ॥ తిథి 

ల్సి 

(పయ జని చ్బ 

తః కీట ఎన 
భీ 1 wi 

వ్యా కర్మణీతి.“రర్మణి మళ లః" (దెర్య్జియంది కుక లతా! స చులందు 

“దర్భలను [గహించడం” మొదలై | న్స అర్ధాలు ముదర సు; అ, “గి బ్గా నుం 

'ఘోషః”(గ ంగలో గొల్బపల్లె]ఇ త్యాదులభో NON Wes MA WO "ఆపడం 

కుదరదు; అందువల్లా' ముఖ్యార్థం భోథంచి బడుళి,” 1 టీ, ష్ ut కి ణః ము, 

సామీప్యవ లూ మొదలై న సంబంధాలు ఉన్నాయి. రూఢివటన, అగిగ (సస్యివలనా, 

“గంగాతటమునందు. గొల్లపల్లె ఉన్నది" ఇత్యాది 

బడనిపావనత్వాదిధర్మాలను (పతిపాదించడం ఆనీ paar Ove, 

ముఖ్యార్థం ఆముఖ్యార్థాన్ని బోధించడం ఆనేదీ ఏది ఉందో ఆలా [వతిఎటింటి 

శబ్బవ్యాపారం “లక్షణ” అది సాంతరట్రన, అనగా వృనుహితి యును. లత్యు 

రూపార్భాన్ని బోధిస్తుంది (సా న్తరార్థనిష్టం).. ఈ లక్షణ వానస్తవాసికి అగ్గంలోనే 

ఉన్నా, అనగా అర్థం వ్యాపారమే అయిని, శబ్రంమీద ఆ౦ోపి ంచడంగత శబ్ద 

వ్యాపారం అని చెప్పబడుతున్నది (ఆరో పితః కద్బవ్యాపారఖ), 

po Wy me sen. How 

వి “కుకాన్ లాతి ఇతి కుశల" అనే ప్యుత్చ తిని అనుసరించి కుశల! 

శబ్లానికి “దర్భలను తుం పేవాడు' అని అర్భం దర్భలు గరుకుగా ఉంటాయి. వాటి 

అృగాలు వాడిగా ఉంటాయి. [వేళ్ళతో వాటిని తుంపేటప్పుడు నేర్పుగా, _వళ్ళకు 

బాధకలగకుండా చూచుకోవాలి. (పక్కనే ఉన్న మరొక జాతీ గడ్డితో కలిసీపో 
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కుండా దర్భలను వేరుగా గు ర్రించి (తుంచాలి. ఈ ఆధిపాయంతో కుశల” భ్డూ 
నికి “దర్భలు తుంపేవాడు 'అనే అర్థం నిస త మై 'నేర్పుకలవాడు”, వివేచన రల 
వాడు'అసే అర్థం (వసిద్దిలో NW వచ్చింది. పనికి నూటిదు కారణం. 'రర్మణి 
ళో టై శ <6 ww గ థి | ణీ క స జీ ఇ రుళలః' అన వాక [06 Gry WION way అమెఖాంం కముదిరడు గాన ౧ 1జీ hy గ 

ఎన్ , 7 , “ "| వ. గ! 
“నేర్చఏ' అ ఆ సీ ఎ యు a) 1 1) స MALE (౮౦. వాడు C9 ముఖా, ey సల 

42 “ * in 
“ ఇ he ళీ 

అనే ల్యూర్దాని] మను గ్! 1 టు / శ స 
\ శల tf 

Vw fy, న. జ“ ఉంచడం) ఎట సంబందం. "గటా 
యాం “వావ! అ 1” a OEY wa Mr 11 * గంచిసిట్లు 

11 
"2 
ఎలో 

గంగా (సవొహం 

యోషానిం అదిరిం పంల మిదురదు గాను 'జాిననానెవే 'గంగాగిగొం' ఆని 
11 (లి 

af (య nyu SD న. బి / గి CRRA ల 1p re ర్స్; {oO ఓ ను ర గహన sO) ముని (వి " HT COS? DOA HAL ఎ మ్మం త్స 
టి | 

(తీరం అలం నగర అన్నిట నిన సంఖంవిం. 'గణూతీ రే' అని వడా" “గనులు 
Wh 

Xeni Dd" ; వ Ce RITE గం యుద CR స ధర్మాలు . పతిపొదించటడ a గి జల 
తాయి. ఇదే ౧ ORL Vann. Mr. చః నిధంగా “రదు ణి (ఆ! " 
సశ ల$ (భా దుగు ‘am న్స్] న్న గం TT గ్ 

(1 

“గజంమాం "ఘోష ;' ఇత్యా 
దులు CEE అన్న గర రేదానిగి ఉదాటాదోట: ౪. ఇకిడ అముఖ్యమేన 
(లాడ్షణిర మ మే |, Woy [1 MAN సూ 6 టి ముని గ "సు, ౦ we లగ్న భావ్యాపారాం 

ముఖ్యార్థంలో + ఉం ఆ న ముఖ్యార్తం దా రా ఉనికి శటంతో Wp ; 

ధం ఉందిగా? ను 'శబవృ త్తి'ఆని అం రు. 
(3 a WD 

గూడా నందం 

శ ర అని జ టన శ్ ఇ శ జ భశ ఖో రా స్వసిద్ధయి ఎర మరార్రం స్యసమర్పణమ్, 
ip 

ఉపొదాసం అత్షణం చట్టుకా శుద్ది వసా ద్విధా. 10 
టీ అవీ! 

వృ. “దున్తాః [వవిశ!న్లి" ' యష్టయః పవిళని ని ఇత్యాదౌ కునా 
దిధిః ఆత్మనః (వద్రీళ "సిధ్యగం ససంమోగిన; పురుషా ఆశ్నిహ్య నే. తత 

wt! ON 

ఉపాదానేనేయం అచ్చ రక్, 

pre 

౧యించగోంకోధరు, పరా re శన్యిము కాని మరొర అర్థాన్ని అన్నే 0 

పించడం, ఉపొదానటు ౬ ఉపొదొనలడణ, పరార్గమ్ = జా అశిర్యుమైన ఆర్థంకోసం, 
స్యసమర్పణమ్ జూ తనను (Fక్యార్రాన్ని | త్యజించడం, లక్షణం చ ఇతి = లషణ 

వ్యా, స్వ్రసిద్దయే Rh స్యసీన్రయే = భర మెను (ఆగిధచత బోధించబడే | 
Cu 

és: 
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లక్షణ అని, సద్దెన = శుదయే ఆయిన, సొజాఆ లక్షణ, దీ౧ధా డా రింగు విధా 
(a) * 

వ్యా. కునాః ఇతి_'కునాః (పవిశ ని (కుంతములు- ఓరి సధమగను ఆయుధానికి 

కుంతం అని పేరు. _పవేశిస్తున్నాయి) “యష్షయి! | పవిశ న్ని" (wee (మస్తు 

న్నాయి) మొదలైన వాక్కాలలో కుంతాదులు తమకు ido సిష్టించడం!! vo 

తమతో సంయోగం ఉన్న పురుషుల్ని అన్నే సు రయం. భేంంపుతుత్నూలటు. ఇదీ 

ఉపాదానసంచేత లక్షణ. 

వి. లక్షణలో ఆరు భేదాలు నిరూపించడానితై ముందుగా ఇక ద “ఉపా 

దానలక్షణ' “లక్షణ లక్షణ'అనే రెండు భేదాలను (పతిపొటించాడు “మతిః (వని 

శని ఇత్యాది వాక్యాలలో , అచేతనా లెన కుంతాలు, (మసలు గ్ మిం శటతాముగా 

(పాకారాదులలోకి (పవేశించజాలపు గాన తమను మోస్తున్న పురునున్ని లక్షణ 

చేత బోధిస్తున్నాయి. “పఏంతములు ధరించిన మనుష్యులు, ఓ లల చంది విసు 

ష్యులు (పవేశిస్తున్నారు' అని అర్దం. శ విధంగా ఇర, ఎ Spt weed సాలు 

తమ వాచ్యార్థాలను విడవకుండానే 'పురుషుటు' ఆశే వటి mcd డూ 

(గహించి బోధిస్తున్నాయి. అందుచేత ఇర డద ఉపబోదాఅత్సు. నలక 

“గజ్జాయాం ఘోష! ఇత్యాదులు 'ఉదాహరణాలు', ఇద, త Map o తస బాలా 

రం అయిన (ప్రవాహం అనే అర్థాన్ని విడిచి పెట్టి తీరం టీ “ow, ‘ 'ధీస్తూ 

న్నది. శాస్త్రారింతరా లలో ఈ లక్షణా భేదాల శ అహ తోష లషున' (ఉదాన 

లక్షణ) 'జహత్స్యార్థలశ్షణ ' (లక్షణ లక్షణ )అని "పర్లు. rd శ్యార్టః యాం 

సా జహత్స్వార్థా' “ఆఅజహాత్ స్వార్గః యాం సొ అజహత్వాార్థా" అసి ప్మిగహాలు. 

'ఉపాదానలక్షణి 'లగణ లడణ' లనే? భీదాలు కద్ధలడణలో: ఉంటాయి. గౌణ 

లశణలో ఉండవు 

“శుద్ధా లక్ష్షణా' 'గౌొణీ లతణా'అని సూలంగా లడణ ఎండువిధాలు. యద్ 

టిది “ఉపాదానలక్షణి లక్షణలక్షణి' అని రెండు విధాలు. “నాగోపోపాధాసలడిణ; 

'సాధ్యవసానోపాదానలక్షణ' అని ఉపాదానలషణ రండు విధాలు, 'సొరోవ 

లక్షణలక్షణ' “సాధ్యవసానలక్షణలక్ష ణ"అని లకణలక్షణ రూడా రేండు విధాలు, 

ఈ విధంగా శుద్దలక్షణలో నాలుగు భేదాలు. 'గౌణీలవణా' అనేది కూడా 'సొరోపా' 

“సాధ్యవసానా*అని రెండు విధాలు. ఈ విధంగా లక్షణా బేదాలు ఆరు. 
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వృ. “గారనుబన్మ్యః ' ఇత్యాది (పతిద ఉ“దితమునుబన్దనం కథం 

చ స్యాదితి (వొత్యా వ్య క్రిరాషీవ్యతే, నతు శబేనో ద్యతేః “విశేష్యం 

నాభిధా గచ్చేత్ శబళ కీర్విశేషణే”గలి న్యాయాత్ ఇత్యువాదానలక్షణా 

తు నోదాహర్తవ్వా. న హ్య(తే [పయోజనమ స్తీ; ని వా రూఢిరియటు. 

వ్య క్యవినాభావిల్వొత్తు డి వ్య క్రిరాషీవ్యతే. యథిం 'కియలామ్” 

ఇత్య|త రరా. “కురు” గత్య్యత కర్మ, “పవిశ' “పిజీపము” ఇత్యాదొ 

“గృహం' 'ఒత్నియి ఇత్యాది చ. 

బ్యా, మంత సమ ఫడు 'గొరనుబన్ట్యులో ఇత్యాదివాక్యాలలో అతణను అంగీ 

రరించొడు. ఆది యు క్షం రొదని ఎపుతున్నాడు- Od: 

ATA) గ అనుబ్బూ'అను (థుతివార్భాం విధించిన అనుబంధనం నా విషయంలో 

ఎట్లు కు కుదురుతుంది" “అనే ఉబ్రళ్యంట' బాతిబీత వ్య క్రి లక్షణద్యారా బోధింపబడు 

తుంటి. (ఆశ్నిస్యతే). ఆంటి రాసి వ్య ర్తి శోబ్లంబత oa) గోధించబడదు, అనగా ఆధిధొ 

శ శ్రీబత బి'టంచటగుదు. “సశషణాన్ని "హోధించడంలో నే థి ఉడిగిపోయిను 

అధిధ వి శీష్యం దాకా టిళ్ళదు" ఆని వ్యయం ఉన్నటి కదా? ఈ విధంగా దీనిని 
ఉపాదానలతణరు ఉదొహరణంగా చూపథూనగదు, లడ ణాస్టలంలో ఉండవలసిన 

[పయాణనం కొని, రూఢి రాని ఇక్కడ లేవు కదా? అందు కత వ వ కితో శాలికి 
Ha 

అవినాభావసంటబంధం ఉండగింవల్ల, అసిగా వ్య క్తి లేకుండా జాతి అనేది ఉండదు 

గాన, జాతిచేత వ్యకి ఆనుమాన్నవమాణం ద్వారా బోధించబడుతుంది. (ఆడి 

ప్యత్రే. ఎలా అనగా 'కియతాము' (౪ యదిడుగాకో) అనగానే కర్ర (చేసేవాడు), 

సులు! (జ యయిము) అనగానే నర్మ? “పపిశి అనగానే “గృహమును 'అని ,'పిళ్ళీమ్” 

(ఓక భడ్యుం, అనగానే 'తినుము" అస్ అనుమాన వమాణం ద్వారా ఊహించ 

బడీనిటు, 
ధ్యా 

వ్ సి అనుబన్యః "ని శదవార్యం ఉంది. పనుర మనం చూచినట్లు 

'గౌః' అనేది జొతివాచకం, ఆగుగా అభిధావృ త్రిచేత గోత్వం అనే అర్థాన్ని బోధి 

స్తుంది, 'గోత్వం'వాచ్బార్గం. ఆందుచేత “గోత్వము (ఈ యాగంలో పశువుగా) 

చంవదగినది” అని ఈ బేదవార్యానికి అర్థం, అయితే *“గోత్వం' అనే జాతిని 

చంపడం అనేది కుదరదు. అందుచేత ఇక్కడ గోశబ్దవాచ్యమైన జాతి లక్షణా 



4() రావ వకాళ 

న = we wd 4 | 
చ లె ద్వారా “ఎర్జు'అన వ్య రిని టో ధిసుంది. అధిరళిత నే wh ళ్ దించ 

వచ్చును కదా; లక్షణ ఎందుకు అనడానికి సలులేదు. “ని, శవణాన్ని ఏ"థెంచ 

డాని Kk తస శ కిని అంతా వ్యయం బసికొను నీర విషం worn i jem" 
స 

అని కాస్త్రన్యాయం. ఇక్కడ గోత్వరూవమెస rd షణం; సాని! సా ఫు 
| 

మును గోవ్య ఢి కి (ఎద్దువశష్యం. “గో'శబం య గురి Ww ‘Fh చలం al 44] “షణ యే బ్ | 
శ (ఏ శ గ్య 

బోధించర లుగుతుందీ. రాని ఏష మైన (వ: సి oN. (హా) 
heen ఖలీ తో Ny 

శాట్ 1 ల శ re ఇ క On శ + జ! బోవించాలం టి అత్నణ రొవాట ఈ విఫ ౦" గీత గదూ వ్యాది ఆ Cia అదో," 
ba! 

గోవ్య గిరూప మైన మరోర అర్జాన్ని [గహిస్తూన్థ టి (వది . 
లో 

ఉపాదాసలకతణకి ఉదాహరణం ఆని మంది సెమి, లు |. 
ఛే 

ఇక్కడ లక్షణ అవసరం లేరుండా 3 వ్య కిటోర రిలగ విచ్చు. వ్య. లండు 

జాతి ఉండదు. అగ్ని లేకుండా ఉండడానికి పీలులేగి ధూమాన్ని నట్టి అన్నని 
నుమాన | పమాణంచత (గహించిసట్లు, జాతి జీత వ్ ఎని గిపింలిదాంం అసు 

మాసిమే చాలు. 'చయబడుగాఏ' “చేయుము” అగ్ని పుడు 5 ర్న టీ ండ" 

[క కీయ ఉండదు కాబట్టి ఆ రెండింటినీ ఉఃహిం చిసిట్టు వారంల" Err ei ‘aa 

“పిడ్డీమ్' ఇత్యాదిపదాలు వినగానే “గృహము తని మేరు CI Fr 

భాగాలను ఊహించినట్లు, ఇక్కడ కూడా వు రిని డఉపూంచుర వచ్చు! a “తీటా 

అంగీకరించే పక్షంలో (పయోజనమైనా ఉండాలి. రూఢి అయినా ఉండాలీ, “గో 

శద్దానికి గో వ్యక్రియందు లక్షణ బప్పడానికి ఈ రెండూ కూడా టీ. 

అనాలో 

వృ. “కీరో చేవదతో దివా న యు జ్ర”ఇత్య [త చ Laue 

న లక్ష్యతే, _శుతార్థాప త్రేరర్భాప త్రేరా 8 తస్య ఏష యళ్యాత. 

శ్రి జ టి “ జ జో జో జో శ" లి rt ఓ ఇ 1 | ఖీ 

వ్యా, పస ఇతి. “బలిసి ఉస ఈ దేవదతుడు ఏగాలు నో సుయ" 
గీ, శ “గో OE ' అనే చోట ర్మాజిభోజనం లక్షణ బోధించబడడు.. వేం. సంగా wd 

(శుతార్థావ తికి కాస ర తి కాని విషయం అవ్యదుంటి.” 

వి. “పనో 'దేవదత్ర ”  ఇత్యాదివాక్యాలలో *లషటి ఆనీ బోందిగ ఆః; 
[పాయం. దేవదత్తుడు వగలు భోజనం జేయడం లేదు; కాని బలిసీ ఉర్నాడు. 
అందుచేత మొత్తం ఈ వాక్యం వాద్యార్థాన్ని విడవకుండగానే లథణపత “రాత్రిభోంగ! 
చేస్తున్నాడు' అనే అర్థాన్ని బోధిసూన్నది అని పీరు అంటారు. సీవంసరుల 
మతాన్ని అనుసరిస్తూ మమ్మటుడు ఇక్కడ లక్షణ అనావశ్ళరం ఆని _పతిపొది 



విషయం అనుపవన్నంగా ఉన్నవ్వుడు దాని ఉపవ త్రికోసం మరొర అర్థాన్ని 
1 a rl (ఫి 

ల్ అన Be hw క i ఇ జట 

కలి,ంచడం అరుపు త్రి. “ఎగ; టివదతః దివా గతుక్కు” ' ఇత్మొదిసలాలక్ గో అసలే 
థు FD జత శ (ఖీ 

భోజనం జీయునివానికి పీనత,0 కుదరదు రొటట్లి “రాఖి భు wr. "ఆశీ రాన్ని శి ణా ఖీ ఓ wl 

\ ‘ SON ఇ షి ఖ్ ‘hy ఇ ఇ సె" wry కల్పించుకోవాలి అని ru Wy వొదల వలి J 59500 ఆవిసినం లేసు, గ్యాతి 
గ ఓ థు 

కా * 7 క ఇ ॥ i= 4 
తినడం అన సు... క. నే. 1 టి (ఏన [(గొంభాస My సీను లసెకింట వ,తం, వాది (9 

కల్సి దానిని ' 'శుతారావ ౧ "అంటాడు. “Hrd = శటమునుండి, అరా 
ఈ?) కీ ॥ 12) 1 a heey 

అరముయిుపి MN షి Mey = Wr) ey” Tren CUS షూ! fi RS రల్చ ww Wo 
yp త ఖీ 1 4: 

ఇ" గా సా ' + fe + ‘ ' re శ న 

అరాపితి, (గాని EO, nay నం DOO ఏ © | సమూయుం తం ఆ 
[0 ఆ జీ (ఖీ * 

ళీ న్ 

అరం లభ్యం ఆపషంనున్యు షురు ఊపదానిఅషణను అంగీక రంచు వ వెలసిన సని లేదని 
Ww [॥ Pe ల! 

అణి వొంమరల, 

ఆవతిర్ ;- ni అన లన్ని అను నిరూ చో డుం 

శ ॥ భి" (6 | న్ mu, శ్ శ అట అ ,' Pr) ఇ 

Dy Hr TIA ఇట త తపస్సు యాయిథిర రణత్య 
(1 

టే ల + | ల ళో న. త్న ఖో ఎ ల తి 

నిదయ. గడిని "గర మరా, ముగ గని ఏివమాటి అషణేసమషా అదలా, 
టి hn టు ౪3g 14 కేవల 

॥ 4 ||| వ. య 1 ఆ ఇ 

ఉభయరూబ' ఒంమం ఫు దొ అవని రమ! ఏితల్టుతి. 
టు 

ఎ గటా Dd. ‘Mes wo pis ఇభ్యాదులలో శటంఘోొషాని! 
fh (1 గ 

ఆధారం ఆం డానికి సరి "గిజా! శబ్దం ళన అర్ధాన్ని సమచ్స సుంది; ఆఅగుగా 
th thy Wel inl 

తస అర్ధాన్ని నడిచి Moo ఆనీ అర్జాన్ని బోధన సుంగ. నువ గలాంటి చోట్ట ఇది 

లగషణంత్ అసుగా IEE NO® అచణ, ఈ ఉఎటోదానలగణ, అడణతతణ 

అనే రెండు ఏధాల అడ ణా రూం 'సద్దలడణ'; ; ఎందుచీతగగుగా దీనిలో ఉపచారం 

లే. 

ప “ఉపచారం? అనగా సొద్మ్యుశ్ళం అం సంఎంధంచిత శబ్బ్యసవృత్తి. 

అగ్నీ రష్మూణువవి £ (i సల్లవొడు అగ్ని) ఇత్కదులో మంచి [పరాశ ఉండడం 

ఆశీ నొద్భశన్ని సెట్టి పల్లం ఆగ్ని అగడం జరిగింద, ఇది ఉవచారం. “అత్య 

స్తం నిశవలిత య సొద్భశాతిశో యు మహిమ్మా భేద వతీతిస్టగ నము పచార 1" 

(చాల అధికంగా ఉన్న ఎన్భుశం మహిమబత పూర్తీగా వేరైన పదార్థాలలో ఉండే 

ఫదాన్ని రప్పుపుచ్చగణం ఉపచారం) అని దీని లషవణ౦. ఇలాంటి ఉపచారం ఉన్న 

లక్షణ గౌణలకణ; అది థేనిది శుద్దలక్షణ, ఇంతవరకూ ఒప్పిని రెండు లడణ 

అలో ఉవదారం లేదు గాసి శుద్ద లక్షణలు అని భావం. 
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అవతారిక. “గౌణ. కుద్దల ణల కున్న ఇదం ఉపచారం ఉండడాన్ని 
పట్టీ లేక పోవడాన్ని పట్టీ కాదు; “అగ్నిర్మాణవక ;" ఇత్యాదిగౌ అలక ణాస్టలాలలో 

శక్యార్గానికి లజ్యార్థానికీ అవేదం కనబడుతుంది. సుద్దలకణలో ఆ ఆశీదం నిన 
బడదు; ఇదే ఈ రెండికీ జీదం” ఆని ముకులభట్టు పతిపాదించాడు. ఆటీ సరీ కాడు 
అని చెపుతున్నాడు 

ఆ లో జ ఆటో op భో 1 F వృ. అనయోర్హక్ష్యస్య లక్షకస్య చ న సదరూపం ఎటస్ట్యటు; 

తటాదీనాం గజ్షాదిశబ్దెః |ప్రతిపాదనే తత్తపతిపత్తా పి (వతిపిపొద 
yn 

యిషిత పయోజనసం | ప్రత్యయః. గజాసంబనమా! త పతీత" గం Mes 
a యు We ఈం [1 

తటే ఘోషళి ఇతి ముఖ్యశబ్దాభిదొనాల్లక్షణాయా! కో సేద 

వ్యా. అనయోః ఇతి:. ఈ రెండింటిలో అనగా ఉపొదానిణక్షణు, లషణలడణ 
అనే రెండు లక్షణా వేదాలలో లక్ష్య మైన అర్థానికి, అడరమైన గోర్యార్థానికి నీద 
రూపమైన తాటస్థ్యం, అనగా బౌదాసీన్యం లేదు. తటాదుల్ని గంగాది శస్తాలభీత 
బోధించిసప్పుడు తత్త్వం, అనగా గ ౦గాత్వాదివం, అనగు వొచ్యొగ్జాఅన [నివావి 

దులకూ, లజ్యార్థాలైన తటాదులటూ అభేదం, గొదని స్రీనే [వతజాటంచి వలచిన 

[ప్రయోజనాల జ్ఞానం రలుగుతుంది. కేవలం సంబంధం మాతమే ఆలి పడంలో 
'గజ్ఞాతపే ఘోషః' అని ముఖ్యశ బన్ని పయోగించి బోతంచిని ఆర్థానికీ, 

లచణకీ భేదం ఏమి ఉంటుంది? 

వి, “గజ్జాత టే ఘోషః' అని అనడానికి బదులుగా “has tro "సూషః" 
అని అన్నాడనగా, ఆ వక అధి పాయం గంగ ఎంత వవిత య “ఘాషం రాడా 
ఆంత పమ్మితం అని చెప్పడం గంగా, తటమూ రెండూ ఒకటీ ఆన్న, భావం 
(తాత్కాలికంగా) ఆ వాక్యంవల్ర కలిగినప్పుడే ట్ర ఆర్థం గోచరిస్తుంది, “తటానికీ 
గంగకూ సామీష్యసంబంధం ఉన్నది; ఆ రెండూ వేదే" అని ఆతని అధి పాయం 
అయితే 'గజ్ల్షాతచే ఘోషః' అనే (పమయోగించి ఉండేవాడు. షష్ట విభ కిని పట్టి 
సామీహ్యసంబంధం అప్పుడూ తెలుస్తుంది కదా? అందుచేత ఉపచారం ఉన్నా లేక 
పోయినా అన్ని విధాలైన లక్ష ణాస్టలాలలోను వాచ్యార్థ (శక్యార్థ) లన్యార్థాలకి 
ఆభేదం గమ్యమానం అవుతుంది అని భావం. 

కౌ, సారోపాన్యా తు య(త్రోకౌ విషయీ విషయస్తథా 
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వృ. అరోప్యమాణః ఆరోపవిషయశ్చ య తానపహ్ను తభఖదౌ సామా 

నాధికరణ్యేన నిర్ది శేతే సా లక్షణా సారోపా, 

వ్యా. సొరోపా ఇతి. విషయి విషయమూ కూడ ఎక్కడ బప్పబడతాయో 

ఆ లక్షణ సొారీవలవషణ. 

అరోప్యుమాణః ఇతి. ఆరోప్యమాణము ఆరోపవిషయమూ దూడ వాటి 
న 0 wh జో ళ్ జ ల ఇ | నో 

భేదాన్ని రప్పలు యరుండా, ఎన డెలే సామానొధిక రణ్గంతో నిరేశించబడతాయో 
చ ఓ మ్ 

టు 

అది “సొరిపలనిణ". 

వి. ఉర్ వస్తువును సిర్దేశించి (దాని "పేరు ఏెపుతూ) దానిని మరొరవస్తు 
ప fh జా పుగా ఇప్పడం ఆగపం. “గొః వాహీరకళ ఇత్యాదులు ఉదాహరణం. “వాహీక 

దేశీయుడు ఎ ద్దు” అని దీనికి అర్దం. నేటి పంజాబుకు వాహీరిదేశం అని | పాచీన 

నామధేయం, ఎదులో ఉన్న జడ త్యం, మాంద్యం మొదలైన గుణాలు లేదా 

శాబర భొషవ్గఖ:.0టో కుమారిలభట్టు జట్బి సెట్లు మీమాంసా దర్శనం 11.28.48) 

నిలబడి మూ తీంచడం, నిలబడి భన్నించగం వంటి లక్షణాలు, వాహీరునిలో రూడా 
ఉండడం+'త హాహీరునియందు గోతం అఆగోపంచ బడుతున్నది. ఇర్మడ 

అరోపానికి ఏషయం అనుగ ఆశయం, వాహీముడు, ఆరోసించ బడేది 

(ఆరోప్యమాణం) ఎద్దు ఇట “విషయి', ౫ రెండింటికి ఉన్న భేదాన్ని కప్పి వేయ 

కుండా సే es “ సీరుసిగాను, ఎద్దును ఎద్దును గాను ఇపుతూ ఇవి సామా 

సొధిరరణ్యలటో, Te [పథమావిలి క్లీలో ని ర్రేశించబడుతున్నాయి. అందుచేత ఇది 

సారోవలడనికం ఉదాహరణం, 

సధారణంగా. ఓర శషణ పదాన్ని వి ష్యాస్నీ వాక్యంలో ప్రయోగించి 

సప్పుడు అ పదాలు తండింటిసీ ఓ ఏభ క్రిలో (పయూగిస్తారు. “సలమ్ ఉత్స 

లమ్', “ఘర! సిర ఇత్యాదులలో “సల 'ఉత్సల' పదాలు ఒరే వస్తువును నిర్దే 

కిస్తున్నాయి. “శూర “సరి” పదాలు కూడా ఒక వ్య కిని నిర్రేశిస్తున్నాయి. అందు 

చిత వాటి అధికరణం అనగా ఆధారం, అనగా వాటిదీత బోధీంపబడే వస్తువు, 

సమానం; ఆనగా ఓక్క పే, అందుళత ఆ పదాలు సమానాధికర ణాలు. సమానాధి 

కరణాలై ఉండడం “సామానాధికరణ్యం”. ఈ విధంగా సమానవిభకి లో నిర్దేశం 

చినవాటికి తాదాత్మ్యం, ఓక విధమైన అభేదం ఉంటుంది. “గొః వాహీరఃి అనే 
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వాక్యంలో గోపు, హహీకుణ్ణీ నేరు చేరు సదాలగో నిర్దేశించినా, [న సభకి ఉన 

యోగించడంచేత ఈ రెండూ ఓరే అన్నట్లు కగబరతాయి. ఇని ఇ “పం. నిష 

యాన్ని | వాహీకుడు మొదలైన దానిని) పూర్తిగా నస్పిసుచ్చి, ఆ ha ఇష 

కుండా విషయిని మాత మే (ఎదును మానే మే! సట Myf టి “అధ 

వసాయం' ఉదా: “అయం గి” (ఇద కం. చూసూ Bory 4 లి, 
Vw గ్ 

శ 

ర వషయ్య నశ ఒస్యుస్మిన్ : న్యాహ్సానవ్యపనాసినొ, 

బ్య ఇ దారీ దల ఆడ ఆ నల! భ్ MN త్, pike 
టృ విషయిణాద్ ప్యమాణేనాన్త 1క్ళర న్ (ర్త ప. ty 

విషయే పతి సాధ్యవసానా స్యాత్, 

తో 

వొగ్గి. విషయోతి._ అన్మస్మిట జూ అంద వడ అసగా ఏష, ett 

కృతే — నిషయిడేత కప్పివేయ బడినది రాగ, (3% Carmen (టీ (మి న) Dra WILE, 

కాకా సాధవః సాగలకణ, * గ్ స్యాత్ చయయ. ఉట గును, 

“ఆర్ రోవవిషయ మైన వాహీరుడు యొదలైన ఏ షయ Mh Mow 

బడే గోపుదత. [మింగి వేయబడ గా (వూర్తిగా వము జీంమెదితిగొ! అ. 
. pea ఖః 

వసానలకణ”. 

‘ * 

11) రట! 
1 

- శరావిమౌ చ సొద్భశ్యాత్స మృన్దా సరితి తన థి, 

రొ శుదొ చ విచేయొ. 
4 డు 

వృ, ఇమావారోపాధ్యవసానరూపొ సాదృశ్య పత్తు నీటి లం 

ర్వాహీకః* ఇత్యత 'గౌరయమ్' ఇత్యత చ, 

వ్యా. బేదావితి._ ఇమౌజఈ, బేదొజలిండు భీదములు, ఎద్భుళ్యాతి = 
సాదృశ్యంవలన, తథా=మరియు, సమృన్ధానర తః సాద్భళ్య నిన్న స్వైన ఇతర 

సంబంధాలవలన, గౌణొజగొణములు అని, శుద్దా చ శుద్దములు అ, పబ్టేయొ 

జతెలియదగినవఏ. సాదృశ్య మూలకములై తే గౌణాలు; సొద్భళ్ళం కొర మఠ ఏ 
సంబంధాన్ని పట్టియైనా ఏర్పడితే శుద్దాలు అని ఆర్థం, 

ఇమౌ ఇతి; ఆరోవ. అధ్యవ సానరూపముల్తై న ఈ రెండు బేదాలూ రూడ 
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సాదృశ్య హితువు లైనట్టయితే, కొన్ని గుణా? సాదృశర్యమీద ఆధారపడినవై తే, 
న వ శాట్లి NYU ఇ ళ్ 

గొణాలు. 'గొః నాహీరః' అనేది గ"'ణనారోపలడణకి అయం గౌొః' అనేది గౌణ 
ఖా 

సాధ (వపాొనలక్షణకే ' ఉదాహరణలు. 

ప Ww సం బర్గసహచారిణో గుణా జాడ్యమాన్యాదయో 
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టో, Nw షి ఆల లము ర్థం ఏఏ ఆనే విషయంలో ఆధి పాయ భేదాలు 

ఉంచాయి. టు అదొ లను పుతున్నాడు- ఆత హా ఇతి. “ఇరగ స్వార్ధంతో 

సంటిరఘించి ఉన్న ద్య మౌస్ట్యాదీ గణాలు అడణుగిత బి భోధింపబడుతున్ని (గా? 

శబ్దం సిరారాన్ని బి బోటి నిదరలో [వవృత్తి నీమిత్తత్యాన్ని పొందుతాయి. అని 
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గుణాలని బోథిన్తుంటి, చ ణల ద్యారా 4 జట? శబ్దం బొాహీరుడు అనే అర్థాన్ని 

ఆధిధచీత బోఫసుంది. ఈ శక్ని లక్షణా రెండూ రలనీ “శాండ్భ్యమాంద్యాదు 

లున్న వాహీరుడు " (డ్గమాసాదివద భీన్నో వాహీకః) అనే శాబచోధ కలుగు 
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తుంది ఆని ఏరీ అధీ పొయంి, 

అవ. అయితే 'గో” శద్రానిరి “గతం” లోనే సంకేత గ హణం ఉంది కాని. 

వాహీకుడు ఆనే అర్జంలో లేదు. గుణాలు లక్షణచీత దోధింపబడుతున్నాయి లొని, 
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శ కచేత కాదు. అందుచేత “గో” శబ్దం అభిధచీత వాహీకుణ్ణి బోధిస్తుంది అని 

చెప్పడం యుక ౦ కాదని అభిప్రాయంతో మరికొందరు మరొక విధంగా ఏవ 

రించారు, 

స్వార్టేతి. “స్వార్తంతో సంబంధించిన గుణాలతో ఆఖీదంగత వరార్దంలో 
ఉన్న గుణాలు లఅషణయి 'బోధింపబడ తాయి. రాని సరాగ్గం అధిర తీత సోటీంవ 

బడడం అనేది లేదు అని మరికొందరు". 

వి, 'గోిశ భారం అయిన గోపుతో సంబంధించి ఉన్న జొడ్యుమాంద్యాటి 

గుణాలే వాహీరవదానికి "అర్హ మైన వాహీరుడిలో మూడొ ఉన్న్నాయి అస భావంణి? 

ఇర్యడ లగణ వాహీ రుడిలో ఉన్న జాడ్గ్యమాంద్యాదినుణిలను క్. 

వాహీర' శబ్దం కూడా ఇరద ఉన్నది కాబట్టి ఎనుర సతంటి' 4స్పనిట్లు 

అభిధ చత (గోశబ్దం) వాహీకుణ్ణి బోధించి (పన క్రి "లేదు అసి సగ. ఆఫ పొయం. 

ఈ విధంగా ఈ వాళ్యంచేత “గోవులో ఉన్న జఉాడ్యాదులతో సజాతీయాల్రి స 

(జాడ్యాదుల జాతికే చెందిన) జాడ్యాదులున్నవాడు వాహీకుడు” అసె ఇ*బిబోధ 

కలుగుతుంది. 

అవ. జాడ్యాది ధర్మాలు సజాతీయాలు అవడంచేత అవి ఓక విధంగా 
అభిన్నాలే అయినా, “గోవు”, “వాహీకుడు” అనే ధర్ములు (వ్యక్తులు) పీరు బీరుగానే 

ఉండడంచేత “గౌః వాహీకఃి అనే సామానాధికరణ్యపయోగం కుదరదు. అందు 

చేత ఈ పక్షం కూడా సరిగా లేదని మరొక మతం చెపుతున్నాడు. 

వ్యా, సాధారణేతి :. “సాధారణమైన, అనగా సజాతీయాలై న ఉొడగమాం 

ద్యాది గుణాలకి ఆశయం అవడంచేత పరార్గ మే లగనణయా బోధింవపబడుతుంది 

అని మరికొందరు”. 

వి. గోవుకీ వాహీకుడికీ ఒక సంబంధం ఉంది. గోవులో ఉన్న 
జాడ్యమాద్యాదిగుణాలతో సమానమైన జాడ్యమాంద్యాదిగుణాలకి వాహీకుడు 
ఆశయం అవడమే ఈ సంబంధం. ఈ సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొని గో” 

శబ్దం లక్షణచేత 'జాడ్యాదిగుణవిశిష్టుడు' అనే అర్ధాన్ని బోధిస్తుంది. అందుచేత 
“గౌః వాహీకః* అనే వాక్యానికి జాడ్యాది గుణములు గల వాహీకుడు (జాడ్యాది 
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ని, “గజ్తాయాం మిష? కాది వాక్యాలలో "సూషం గంగా [పవాహంలో 

ఉండగం | పళ్యతవరుద్దిం అమడదం౦ం.,త ఆ ముఖ్యార్ధాన్ని విగిచివీసి ఆ అర్జానికి 

సంబంటించిని గంగ్యాసవాహం (పెర్టనఉన్నా తీరం అనే ఆర్థం గహించడం 'లకణు” 

అని చప్పబడుచుంది. ఛి రాహీవః ఇత్యాదిస్టలా లలో లవణ బత బోధింప బడు 

చున్నదానికి (టొడ్యావగుణములు గోఅవానికి! సింటంగధించిన గుణాలతో సంబంధం 

ఉండడంచేత ఈ అక్షణురు గోణి” అని "పీరు అని ఈ కారరల భావం. 

వ్యా, అపినాభొవేతి. “ఇర్కుడ “అవినాధావం' అసగా కేవలం సంబంధం 

అని న్యూతమే అర్థం. నాంతతీయ కత్వం ఆగి అర్థం రాదు. నొంతరీయరం అని 

అర్జం చప్పురుంపే 'మగ్శాః కోశ ని' ఇత్యాదులలో అకణ కుదరదు, ఇంకొర 

విషయం ఏమనగా అఆవిసాబావం ఉన్న పడంలో ఆక పండీతనే మరక అర్థం 

లభ్యం అసతున్నప్పుడు లక్షయు ఉపయోగం లేదు అని వెనుక చప్పబడింది”. 

వి. “అనినాభాపం' అనే నదానికి నాంతరీయరం ఆని ఆరం. చేరు 

చేయడానికి సీలురారుండా కలిసి ఉండేదీ, తప్పని సరి అయినది అని ఆర్థం, కాని 

పె కారికలో “అధిధేయంతో అవిచాభూతంగా ఊండేడి' అనగా నాంతరీయకం అని 

అర్థం కాదు, “సంబంధం ఉన్నది' అని అంత మాత మే అర్ధం. ఆలా కొక 

నాంతరీయకం అని అర్జం చెపితే 'మల్బాః గోళ న్లి' అన్నప్పుడు లక్షణ కుదరదు, 
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pF ళ్! ఇ మ 

భావం మొదలెన లక్షణం గల సంబంధం YO rw Oo గలం etn 
ను క 

వసానాొలు. 

వి. నెయ్యి ఆయుర్దాయాన్ని "ఉంచుగంట. అంట. చ", dn Oy DU 

యము” అని “ఇదే అయుర్హునుము' 647 అన్నప్పుడు “arty es MD రార 
| 

మైన నెయ్యి" అని లశ ణాప్ఫ త్రీ 1త అర్దం చిప్పు లో Jet tans ల కాగల, 

నెయ్యి కారణం ఈ రెండింటి మధా ఉన్ని ౧౪ రార్యుగారన వొ వాన్నీ ప్పుగన,, 
రించుగొని “ఆయుః ఘృతటు' అగ పుడు బ్బుతంపీ*, gene 

ఆరోపించబడింది. “ఆయు రేజేదం' అన్నప్పుడు ఘృగలమీన wns ne (1 
) 4 ఆ] 

ధ్యవసానం చేయబడింది. ఈ లక్షణణు గుణ సామ్మంచీతి ఏర్కిడీనిపి రాయు కొటటి 
కద్దలకణభేధాలు. ర 

వృ. అత గౌణభేదమోర్శ్ఫేదేఒపి త్మాదూప్యపతీతి, సర్వ 
థై వాభేదావగ మళ్ళ పయోజనమ్. శుద్దభేదయో నను వెల ఓఖణా 
వ్యభిచారేణ చ కార్యకారితాది. 

జీ 
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వ్యా, ఆ|తేతి:_ “ఇక్కడ గౌణ భేదాలలో భేదం ఉన్నా కూడ తా దూప్యం 

(పతీయమానం కావడం, పూ ర్రిగా అభేదం |పతీయమానం కావడం _పయోజనం. 
శుద్దబేదాలలో ఇతర మైనవాటికంటె వై లశ్షణ్యంతోను, అవ్యభిచారంతోను కార్యం 
చేయడం మొదలై నది (పయోజనం"”. 

ఏ. “గౌొః వాహీరః' అనేది గౌొణసారోవలక్షణకి ఉదాహరణం. 'గౌః 
ఆయము ఆనేది గొణసాధ్యవసాయలక్షణరు ఉదాహరణం. ఎద్దుకీ, వాహీకుడికీ 

భీదం ఉన్నా ఆ రెండింటికీ ఒకీ రూపం ఉన్నట్లు గోచరించడం మొదటిదానలో 

ప్రయోజనం. రెండూ పూర్తిగా ఒకటే అన్నట్టు కనబడడం రెండవదానిలో 

_పయోజనం. 'ఆయుః ఘృతమ్” అనేది శుద్ద సారోపకు, “అఆయురేవేదమ్' అనేది 

శుద్ద సాధ్యవసానకు ఉదాహరణం. ఆయుఃకారకాలై న ఇతరవన్తువులకంటె దీనిలో 

ఓర్ విలక్షణమైన కార్యం పుట్టిందే సామర్థ్యం ఉంది అని చెప్పడం మొదటిదానిలో 

(ప్రయోజనం. ఇది ఆవని చేసి తీరుతుంది, వ్యభిచారం (చేయకపోపడ౦) లేదు 

అని చెప్పడం రెండవదానిలో పయూజనం, 

వృ. ర్యచిత్ తాదర్థ్యాదు పచారః- యథా ఇన్హా్భిర్డా స్టూణా ఇన్ట్రః. 

ర్వుచిత్ స్వన్వామివావాత్-యథా రాజకీయః పురుషో రాజా. క్వచిత్ 

అవయవాపయవిభావాత్.-యథా “అగహ స్తః' ఇత్యత అ(గమాతే 

యవే హస్తః. క్వచిత్ తాత్క_ర్మ్యాత్-యథా అతు తమ. 

వ్యా, కార్యకారణ భావసంబంధథ మూలక మైన లక్షణకి “ఆ యుర్శ్భృతమ్” 

ఇత్యాద్నుదాహరణద్వయం ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇతరసంబంధాలను పట్టి కూడ లక్షణకి 

ఉదాహరణలు చూపుతున్నా డు ఎ ర్వుచిదితి ~ ఒక దానికొర కె ఉద్దేశించ బడడం 

అనే సంబంధం చేత కొన్ని చోట్ల అక్షణ. ఎట్టనగా.ఇం్యదుని పూజకోసం నిలిపిన 

స్తంభాన్ని 'ఇం| దః” అనడం, కొన్ని చోట్ల స్వ వ్యామిభావసంబంధ ౦వల్ల (సేవ 

రుడు యజమాని ఆనే సం బంధం వల్ద) లక్షణ. ఎట్టనగా రాజుకు సంబందించిన 

పురువుడు రాజు, (రాజ సవరుణ్ణి రాజు ఆనడం). కొన్ని చోట్ల అవయవావయ 

విభావసంబంధం వల్ల లక్షణ. ఎట్టనగా _ హస్తానికి ఆ,గభాగ మైన, దాని అవయవ 

మైన, అరచేతి విషయంలో 'అగహ స్తః'అని ప్రయోగించడం. ఐదు వేసన్న 

పట్టుకొనడానికి ఉపకరించే భాగం మొత్తం హస్రంలో ఒక అవయవమే అయినా 

4 
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దానిని రూడా హస్తం, అనీ అంటూ 'ఆఅగహ సః అని ఒవ్పడం ఉంట “గం 

చాసొ హ స్తళశ్చ"అని దీని విగ హవారగం. అగ యూప మెను పః సము ఆని ఆర్థం, 

ఈ లాక్షణిక పయోగానికి కారణం అవయ.*వయసి వావసంబంనం. న్ని చోట్ల 

ఆ వని ఒయడంవల్ల లాషణి ర్మ పయాగం ఏగ్పడులుంచి. Say నక్ష రానిబాడు 

తత ఆని ఎప్పబడ తాడు, 'తజ'అనగా వ్యగంగి ఆని జగ 0, 

చేత వ్యడంగి కాకపోయినా ఆతడు : సి పని 

నిడు peu 
ల] 

( శ శ జం గ గ్ా 

మెడం wr నం. వే Ha w 

బడతాడు. ఇది లాక్షణిర[నయాగం, ఇవ గన్రలవణ బే. 

చకార ఇ జమ టం అద లి [9 
లం అవర టబు ద్నంర్ర్షథొ. 

వృ. ఆద్యభేదాభాాం సహా. 

వ్యా, లతణాఇతి.చేన = ఆ [పకారముణత, లత ణో లన్నియు, షగ్విధొజు 

ఆరు విధములు. మొదట చెప్పిన ఉ పాదానలక ణాలడుణలత అలతో 5 నాలుగు 

భేదాలు రలపగా ఆరు ఛేదా లని అరం. 
యు 

వృ. సా చ, 

కా. వ్యద్యేన రహితా రూఢొ నహితా తు (ప్రయోజనే 

వృ. _పయోజనం హి వ్యష్ఞునవ్యాపారగ మ్య మేవ, 

కా తచ్చ గూఢమగూఢం వా, 

వృ. తచ్చేతి వ్యజ్యమ్ గూఢం యథా. 

వ్యా. ఆ లగణ . వ్యజ్యేనేతి > “రూఢౌు[వసిద్ది ఉన్నప్పుడు, వ్యసన 

వ్యంగ్యముతో, రహితా == భూన్యము, (వపయోజనే తుడు వయోబనం ఉన్నట్టయితే, 

సహితా == వ్యంగ్యంతో కూడినది.” [పయోబనమితి _ “వయోజనధ వ్యంజన 

వ్యాపారంచేతనే గమ్యం అవుతుంది ” “గంగాయాం “ఘోష ః' ఇర్యాదులల్" 

రెండవదైన తటరూపార్థాన్ని లక్షణ బోధించిన తరవాత, శీతత్వపావసత్యాదీ 
రూవ మైన మూడవ అంశాన్ని వ్యంజనవ్యాపారం బో దినుంది, 

తచ్చేతి.“తత్ చజ ఆ (పయోజనరూవ మైన వ్యంగ్యం, సూధమ్ుగసహూధంగా 
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ఉండవచ్చు, అగూధ౦ వొ = సృషంగా ఉండవచ్చు” నస అనగా వ్యంగ్యం 
ఖ్ (౪) ళ్ 

అని అర్థం. 

వి, | పయాజనివల్లకణలో ఉన్న ఆరు భీదాలలో ఓకొ 

[0గ్యం అగహాద్త ఫవ్యంగ,,0 లని రెండు విధాలు. ఈ నిధంగా | పయోజనవతి 

న్నెండు విధాలు, రూఢిలక్షణ ఒకటి కొలుపుతే మొతం అభ్షణాణేదాలు పద 

మూడు. గధ వ్యంగం ఎట్టనగా నా 

ముఖం వకసితస్మితం వశితవక్రిమ (పేక్షితం 

సముచ్చలితవిభమా గతిరవా స్తసంగ్ఞా మతిః, 

ఉరో ముకులిత స స్తనం జఘనముంసబిస్ట సద్దురం 

బశేన్గువదనాతనౌ తరుణి మోద్గమో మాదతే, ర్ట 

వ్యా. “ముములో చిరునవ్వు వికసించింది, చూపు పకత్యాన్ని వశం 

వీసుకుంది. నడరలో విలాసలు ఎగిసి ఎగిసి పడుతున్నాయి. బుద్ది స్టైర్యాన్ని 

వదిలి పెట్టింది. వక్షస్థలం కుదాల మొగ్గలు తొడిగింది. జఘన వదేళం (ఊరు 

మూలం) కండ పెరిగి బలిష్టంగా ఉంది. అహా। చందవదన అయిన ఈమె 

శరీరంలో యౌవన పారంభం (ఆవిర్భావం) ఆనందిస్తూన్నది”. 

వి. పుష్పధర్మమైన వికాసం చిరునవ్వులో బాధితం; అనగా వికసించడం 

అనేది పుష్పంలో ఉండే ధర్మం, చిరునవ్వులో ఉండేది కాదు. అందుచేత ఇక్క_డ 

“వికాస ' శబ్దం లక్షణచేత “బాగా అతిశయించి ఉండడం' అనే అర్థం బోధిస్తూన్న ది, 

సౌరభం మొదలైన వాటిని వ్యంజింపచేయడం |పయోజనం. వాద్యార్థానికీ లశ్యార్థా 

నికీ సంకోచించర పోవడం సంబంధం. చేతనధర్మ మైన ('వశంచేసుకోవడం' 

అనేది “చూపులో” బాధితమై ' ఇష్టం వచ్చిన చోట (పవర్తించడం” అనే సంబంధం 

చేత స్వాధీనత్చం అనే అర్థాన్ని లవణ చేత బోధిస్తూస్నది. ఆనురాగం కలిగి 
ఉండడం వ్యంగ్యం. మూర్తదవ్యంలో మ్యాతమే ఉండే సముచ్చలనం అనేది 
విభమంలో బాధిత మై పయోజ్యపయోజక భావసంబంధంచేత (కలిగేదీ కలగ 

చేసేదీ అనే సంబంధంచేత) బహులత్యాన్ని లవణయా బోధిస్తూన్నది. ఎక్కువగా 
ఉంటేనే కదా ఎగిసి ఎగిసి పడడం సరలమనోహరత్వం వ్యంగ్యం. స్థైర్యాన్ని 
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విడిచిపెట్టడం అనేది చేతన ధర్మం; మతియందు బాధిత 'హేలు'పాతుమద్భాన 

సంబంధంచబిత రట్టుబొట్టను విడచిపీయడం అనే అనీరత్వా;న్ని అష! (ము? నోరి 

స్తూన్నది. వూర్వం గురుజనసంనిధిలో ఉన్నప్పుడు |సియతముగ్. నిషంకుంలో 

కొంత సంకోచం ఉండేది, ఇప్పుడు అటి తగ్గింది ఆని వ్యంగ (0. సంకలిత త్వం 

పుష్పధర్మం. అది స్తనాలలో బాధితమై నివడివయవశ్నం (ఎను అనే 

సంబంధం చత కాఠిన్యాన్ని లక్షణయా బోధిన్తూన్నదీ. TYAN rn 

లక్షం. 'ఉద్దురః అనే పదానికి ఎ తబడిసి రొడీ గల (toa DIDNT, (1 

లాగే) ఎద్దు మొదలైసది అని ఆరం, ఇచి చేతసధర్మం, ఇది బసునంటో సొధీత "మే 

భారనహసక్షమత్య సంబంధ ంగేత అక్షణయా విలషణ గతి, మోగషత్యాన్ని 

బోధిన్తూన్నది, రమణీయత్వం వ్యంగ్యం. చతనధర్శ మైన ro WMS 
జి ే క్కు, ty 

మంలో బాధితమై జన్యజనక భావసంబంధం త ఉత..ర్లను Awd బోటనూ 

న్నది. స్పృహణీయ త్వం (ఆశించ తగి ఉండడం) వంగల. 

శ 
ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్న లశణలు లఇ్యర్దాల ద్వార [సరూ 

లెన వ్యంగ్యారాలను వ్యంజింపచిస్తున్నాయి. అయితే ఈ వ్యంగ్యాగాలు కొప 
(aa ల tL palin ft i గ 

వాసనాపరిపక్వబుద్దుల హృదయాలకి మాత మే Mas గాసి సూులయుడుల 
heed 1H 

మనన్సులకు గోచరించవు. అందుదేత ఇది గూఢ వ్యంగ; సిపిలతో లని (దు ఉదా 

హరణం, ఈ శ్లోకంలో పృథ్వీఛందస్సు. “జనొఉనయలా వసు గహయతిశ్ళ్చ 

పృథ్వీ గురుః"అని దిని లశ్షణం. 

వృ. అగూఢం యథా. 

ఇర క్ 9 అలో గ ర y ot ఆల లన ల్లో, (శ్రీ పరిచయాజ్ఞడా ఆట భపన్యధిజ్ఞా పం గ్ధచ తానౌటు, 

ఉపదిశతి కామనీనాం యొవసమది ఏవ అతితాని. 10 

వృ. అతోపదిశతీతి, 

వ్యా. అగూఢ వ్యంగ్యానికి, అనగా వ్యంగ్యార్థం సృష్టంగా గోచరింబటీ లవ 
కో ర్స 

ణకి, ఉదాహరణం ఎట్టన గా. 

ఢ్రీతి.“లక్మీతో కొంచెం పరిచయం ఏర్పడేటవ్పటికి (నాలుగు "పెసలు గేదే 

టప్పటికి) మూర్చశిఖామణులు కూడా మంచి చాతుర్యం గల 'పెద్దమనషమలులాగ 
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[పవ రిసొరు. గామినులరు (ఫొవననముద మి అలితాలను ఉప దేశినుండి"'. 

ఆ లేతి రగ (| త తఉసనీశ్లొతి'అరేది అగు "ద్ర వ్యంగ్యం. 

వి. 'అలితం'అగగా సుకుమార? ఖం, నున్నితమైన చీవలు. ఉపదే 
4 ౯ కాల ర్న 

రించడ౦ 11నుగా కగు ఏపాటి కోన సా ర. అది ఉతసధర్మం. ఆందుజత ఇది 
u ర) t 4 

అజీతనిబమను. మ"వనిమదంటీ నాధితము_ సామాన్నవి ఛేషభావసంబంధందేత 
నుల క 

ఆవిష్క.గంచిథల au Bore) y అత్ని vo tu బోధినూన్నది. లలి తాలను (శమ is 
లేరుంగ* | గిహించిసిం చీటి వ్యంగ్యార్థం. షట సహృావయుల స్త కొనుండా 

సామాను బక ముదా rug 0 wu శలుస్తూస్ను ధీ రాబిట్టి అగాధం, ఏదైనా ఓర్ 

విషయాన్ని dong pos ఏష సంచికల) భామాస్మం, ఆ అవిష్క.రణం శబ్ద 

పయాగం ద్ర (0 DUNES "ష్షలవల్ద అరగొవచ్చు, మరొక విధంగా జరగ 

వచ్చు. అని. గ్న cm Nw dD 1 షాలు, ఇక డ 'ఉవదిళతి'అనే శబ్బానికీ 

“అఏిష, గంచుచుగ్భుటి' అగి సామా స్యదా నమన అర్థం ఒ'ప్పబడిందీ. ఈ ఉప 

ప్రశానికీ అపవ,,.6 కీ A సోన ఏ షభావ?” ;రబందం. 

రొ, తిచేషా 5థతా (త్రిధా. 10 

నుం అప Or నం అగూ ఢథప్యజ్ల్యా చ, 
గ ;' లి 

వా. తత్ ౨ ఆంగునలన, నటల జు "పెన సవ్పబిడిన లక్షణ, (తిధొ జు 

మూడు విధములు = ఆహ్మంగగ, గూఢ వ్యంగ్య, అగూఢవ్యంగ్య. 

రొ. తిద్భూర్తాశణీరః. 
గం 

చ | తీ సంబదఃతీ,. తదూూః తదా శయ ప్చం శయ గటి సంసల, ప్రో దొ ఫ్ 
(లీ 9 

హో, తటిగి _ తద్యూ! టీ టవ[కు ఆశయ మైనది, లాషణీరఃజలాతలీ 

వము. ఆరవకారప లోని 'శబః' ఆనేవదం ఇక్కడ అన్వయించుకొని “లాక్షణిక ౩” 
m 

అనగా లాక్షణీర శబ్దము వ ఆర్ధం ఒప్పుకోవాలి. 

Sy 4 య ch గ గ గ్ర పత్ర వ్యోజొరి వ్యష్షోర నాత్మేర 8 

వృ. రుత ఇత్వాపా, 
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కా యస్య (పతితిమాధాతుం లక్షణా సముపాస్యతే, 1 

ఫలే శబ్దెకగ మే. (త వ్యజ్ఞనాన్నాపరా [కియా 

వృ. వయోజన పతిపిపాదయిషయా యత అక్ష్షణయా శబ్ద 

(పయోగ నత నాన్యత స్తత్పతీతిః, అపి తు తస్మాదేవ శబ్దాత్ న 

చాత వ్యష్ణునాదృతేఒన్యో వ్యాపార; తథాహి 

వ్యా. వాచకము, లాక్షణికము, వ్యంజకము అని శబ్దం మూడు విధాలు 

ఆని ఆరవకారికలో చెప్పి వాచక -లాక్షణికశ బ్బస్వరూపాలు నిరూపించిన తరవాత 

ఇప్పుడు ఇంక వ్య౦జకశబ్దాన్ని గూర్చి వివరించవలసి ఉంది. 'వ్యంజన' అనే 

వ్యాపారం (వృత్తి) ఉన్నశబ్దం వ్యంజకం. శబ్దనిష్టవ్యంజస, అర నిష్టవ్యంజన 

ఆని వ్యంజన రెండు విధాలు. రెండవదాన్ని గూర్చి తృతీయోద్లో గతంలో బేప్ప 
౬ 0 

నున్నాడు. అభిధామూలవ్యంజన, లక్ష ణామూలవ్యంజన అని శబ్దనిష్టవ్యంజన 

రెండు విధాలు. వాటిలో లక్షణామూలవ్యంజనను గూర్చి ముందుగా ఇపుతున్నాడు. 

తేతి త|త = లాక్షణిక శబంలో, వ్యాపారః == వ్యంగ్యారాన్సి (పకాశింపచేయ. 
a థి“ 

డానికి అనుకూలమైన వ్యాపారం, వ్యళ్ఞనాత్మకః == వ్యంజనారూప మెసది, 

అవ. (పయోజనవల్లక్ష ణాస్టలాలలో వయోజనం ప్గంగ్యం ఆని వెనుక చూచి 

ఉన్నాం. (వయోజనరూవవ్యంగ్యార్హాన్ని వపకాళశింపచేసే వ్యాపారం కూడా లక్షణ 
యేనా అనే ఆశంకను తొలగించడానికి ఆ వ్యాపారం లక్షణ కాదు, వ్యంజన అనే 

మూడవ వ్యాపారం ఆని ఇక్కడ (పతిపాదిస్తున్నాడు. ఎందుచేత ననగా _ 

య స్వేతి ఫం యస్య a శిత్యపావనత్వాదిరూపమైన ఏ ఫలముయొక్కూ, 

|పతీతిమ్ = జ్ఞానమును, ఆధాతుమ్ = కలిగించుటకు, లక్షణా = లాశ్షణిక శబ్దము, 

సముపాస్యతే= =ఆ్రయించబడుదున్న దో, క బైకగ మ్యెజలావణిక కబ్బముమా(తం 

చేతనే తెలియదగిన, అ|త = ఈ, ఫలే ౨ నం శత్యపావనత్వాది వః యోజనా 

విషయంలో (వాటిని బోధించడం విషయంలో), వ్యర్ణానాత్ = = స్యంజనంకం'ె, సె 
అపరా = మరియొక, [కియా = వ్యాపారము, స స= లేదు. 

[వయోజనేతి _ పయోజనాన్ని [పతిపాదించాల నే ఇచ్చతో లాడ్షణికశబ్దం 
ఎక్కడ (పయోగించబడుతూన్న దో అక్కడ దాని _పతీతి శబ్దంవల్లనే కలుగు 
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తున్నది గాని మరొరదానివల్ల దేనివ ల్లా కాదు. ఈ (పయోజనం విషయంలో 
వ్యంజన తప్ప మరొక వాాపారం లేదు. 

వి, 'గజ్లాత టే "సూవషః'అని వాచక శబ్దాన్నే (పయోగించడానికి వీలు 
కి లలు చ కంగా ఖో (| అల్ల జో ఉన్నా గజ్జ యాం ము షః అగి లాగ ణికశ బ్లాన్ని (ప్రయోగిస్తున్నా డనగా చైత్య 

పావసత్వాదిరూప మైన ప్రయోజనాన్ని (ఫలాన్ని) కూడా ఆ “గజా! శబ్లంచేతనే 

బోధించాలని వర్త | అభీష్టం. అనుగాొ ఇక్కడ కలుగుతూన్న (వయోజనజ్ఞానానికి 

'గణ్లా "శబ్దమే కార ణం రాని మరొకటి ఏది కారణం కాదు. అయితే ఈ అర్లాన్ని 
(0 

గబ్లాశబ్దం “వ్యంజని” అనే వ్యాపారం ద్యారా బోధిస్తూన్నది. అది తప్ప మరొక 

వ్యాపారం ఏపీ లేదు. 

ఆవ. ఈ శబ్దం _పయోజనరూపమైన ఆ అర్జాన్ని కూడా అభిధచేతనో, లక్షణ 

చేతనో ఇవ్వవచ్చును రదా? ఈ మూడవ వ్యాపారం వ్యంజనను ఆంగీకరించడం 

ఎందుకు అనడానికి విలులేదు అని చెపుతున్నాడు:_ తథాహి= ఆదియుక మే కదా ? 

(ఎందుచేతననగా) _ 

కా. నాధిధా సమయాభావాత్. 

వృ గజాయాం ఘోషః' ఇత్యాదె యే పావనత్యాదయో ధర్మా 
౧ 

సటాడో వతీయ నే ను తత గజాదిశబాః సం కేలితాః, య ౧ ద బం 

వొః. సేతి.సమయాఖొవాత్ == సంకేతం లేర పోవడంవల్ల, అభిధా= అభిధ, 

గళ్షాయామితి _ “గజ్లాయాం ఘోష;' ఇత్యాదులలో ఏ పావనత్వాది 

ధర్మాలు తటాదులలో ఉన్నట్లు తెలియబడుతున్నాయో, వాటి విషయంలో గజ్షాది 

శభ్లాలు సంచేతితాలు కాపు, 

ఏ. ఆధిధావ్మావారంచేతనే 'గజ్లా'శబ్దం శత్యపావనత్వాదులను బోధిస్తుంది 

అనడం కుదరదు. “ఈ శబ్దానికి ఇది ఆర్థం' అని సం కేతిత మైన అర్థాన్ని మా(తమే 

ఆధిధ చప్పకలుగుతుంది. గంగా" శణ్లానికి పవాహరూపార్గంలో నే సంకేతం 

కొని శ్రైత్యపావనత్వాదిరూపార్థాలలో సంకేతం లేదు కదా? 

అవ. గజ్జాశబ్దం అధిరచేత కాకపోయినా లక్షణచేత ఆ అర్థాలను బోదించ 
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వచ్చును కదా అంటే [పయోజసరూపార్శంలో లక్షణ కూడా కుదరదు అని చెప్ప 

తున్నాడు - 

క్రొ, హేత్వభావాన్న లక్షణా. 15 

: త్ర హేతుః. వృ. ముఖ్యార్గ బాధాదిత యం హూ 

వ్యా. హేతితి_హేత్యభావాత్ = హేతువులు లేవ పోవడంవల్ల, అతణొజు 

లక్షణ, న== లేదు. 

ముఖ్యెతి _ ముఖ్యార్హ బాధాద్శితయం హేతువు. 

వి. ఏ అర్థం బోధించడాని కైనా లక్షణను అంగీరలంచాలంపే మూడు 

హేతువు లుండాలి. వెనుక చెప్పిన ముఖ్యార్గ బాధ, ముఖ్యార్గ సంబంధం, (వయో 

జనం లేదా రూఢి అనేవి మూడు హేతువులు. ఈ హేతువులు లేరపోవడంచేత 

ఇక్కడ లక్షణ అంగీకరించడం కుదరదు అని చెపుతున్నాడు _ 

వృ. తథా చ - 

కా, లక్ష్యం న ముఖ్యం నాప్యత్ర బాధో యోగ ఖలేనస నో, 

న (ప్రయోజన మేత స్మిన్ న చ శబః నలదతిః. 
i స యు ౧ 

వృ. యథా గడ్షాళబ్దః (సోతసి సబాధ ఇతి తటం లక్షయతి 

తద్యక్ యది తది౬పి సబాధః స్యాత్ తత్ _పయోజనం అతయుత్; 

న చ తటం ముఖ్యోర్తః. నావ్యత బాధః, న చ గజ్లాశబార్గస్య తటన్య 
థి ౧౦౮ ఫ్ర 

పావనత్వాద్యైః లక్షణీయైః సమృన్టః; నాపి పయోజనే లమ కించిత్ 

(పయోజనమ్, నాపి గజ్లాశబ్బ స్తటమివ పయోజనం (వతిపాదముతుమ 

సమర్థః. 

వ్యా. తథేతి _ “అది యుక్రమే కదా ?” లడ్యుమితి - లఖ్మర్థం ముఖ్యం 

(ముఖ్యార్థం) కాదు. దానియందు బాధ కూడా లేదు. దానికి ఫలంతో (వయోజ 

నంతో) సంబంధమూ లేదు. _పయోజనాన్ని లవణయా బోధిస్తే మరొక (పయో 

జనం లేదు, శబ్దానికి (పవృత్తివిషయంలో తొటుపాటు లేదు. 



చ్వితీయోల్హాసం ర్ 

యథా ఇత్యాది :_ గడ్షాళబ్దానికి (సోతస్సు అనే అర్థం చెపితే బాధ 

ఉండడంచత లకణయా తటాన్ని బోధివచినట్ట తటం అనే అర్ధంలో కూడా 
బాధ ఉంటే (ఆ తటం) [వమోజనాన్ని లక్షణయా బోధించకలుగుతుంది, కాని 
తటం ముఖ్యార్ధమూ రాదు, వాధా లేను. గణ్గాశద్దానికి అర్థం ఆయిన (లత్యార్థ 

మైన) తటానిక అతషణ.ఎశ బభోధించవలసీన పావనత్వాదులతో సంబంధం లేదు. 
[పయాజనొన్ని లడణయా బోధీంచడంలో మరే (పయోజనమూ లేదు. గజ్షా 
శబ్దం తటాన్ని ట్ బోధించినట్టు టు|వ యోజనాన్ని బోఢించడంలో అసమర్థమూ కాదు. 

వి. 'గడ్లా' శబ్దానికి “పం 4 హం'ముఖ్యార్ధం కాని తటం ముఖ్యార్హం కాదు. 

అది లజ్యార్థం కదా? తటంమీద 'ఘాషం ఉండడంలో బాధ (ఆనువవ త్తి) కూడా 

ఏమీ లేదు. అందుచేత లక్షణ అంగీకరించడానికి అవసరమైన మూడు హేతువు 
లలో ఒర టైన “ముఖ్యార్గబాధ' అనేది లేదు. “గజ్డా 'శద్దార్దాన లఖ్యార్ధ మైన తటా 
నికి, దీనిచేత ఏ సావనర్వాదివయాజల లక్షణచై త “బోదింవబడుతాయి (లక 

ణీయములు) అ అని అంటున్నావో వాటితో సంబంధం లేడు. వాటితో సాశాత్సం 

బంధం గంగా పవాహాని 1 రదా ? “గజ్లా! శబ్దానికి ముఖ్యార్థ మైన [పవాహం అనే 

అర్థం రుదరర తటం అనే ఆర్థం చప్పి అలా లాక్షణికార్థం చెప్పడంవల్ర ఇత్య 

పావనత్యాదులు |పయాజనంగా ” పతీయమానములు అవుతున్నాయి అని చెప్పినట్టు 

(గంగాతీరం' ఆనే ఆర్థం చేత ౩ త్మ్యపావనత్యాది పయోజనాలు లక్షణయా 
.బోధించబడ తాయి అన్నట్టయితే, లఖ్యుర్థ మైన (పయోజనానికి మరొక |పయోజనం 

చూపవలసి ఉంటుంది. ఆలాంటి [వయోజన మేమీ రనబడడంలేదు. ఈ విధంగా 

.ముఖ్యార్థదాధా లేదు, లగణయా బోధింపబడుతుంది అని చెప్పే ద్వితీయలవ్యార్హం 

ఆయిన పయోజనంతో (నథమలజ్యుర్థం అయిన తటానికి సంబంధమూ లేదు, 

తటరూపలజ్యుర్దం సహాయంతో లక్షణయా చెప్పిన రెండవ లజ్యార్గ మెన శైత్య 

పావనత్యాది పయో జనానికి సంబంధించిన మరొక పయోజనం లేదు. ఈ విధంగా 

మూడు హూతుస్పులూ కూడా లేక పోవడంచేత లక్షణద్యారానే ప్రయోజనం (రెండవ) 

లజ్యార్థంగా బో థింవబడుతు౦ది అనేది యుక్రం కాదు. మరొక విషయం ఏమనగా 

“'గజ్లొ” శద్దానికి తటరూపమైన ముఖ్యార్థాన్నీ, తీరరూపమైన లశ్వార్థాన్నీ బోధించే 

సామర్ధ్యం ఏ విధంగా ఉందో (పయోజనరూప మైన అర్థాన్ని బోధించే సామర్థ్యం 

కూడా ఉంది, 'గజా 'శబ్దం _(పయోజనరూపార్దాన్ని బోధించడానికి కుంటుపడదు; 

'ఇంర ఏమిటనగా - (పవాహరూపార్థాన్ని అభిధావ్యాపారంచేత, తటరూపార్ణాన్ని 
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లక్షణా వ్యాపారంచేత బోధిసే (వయోజనరూ పార్గాన్ని మరొక వ్యాపారంచేత 

బోధిస్తుంది, అదే వ్యంజనావ్యాపారం. వ్యాపారాలు వేరై'నా బోధించే శబ్దం మాతం 

ఒక్క_ చే. 

అవతారిక _ [ప్రయోజనాన్ని అక్షణయా బోధించవచ్చు అని బీప్పి సట్టయితే 

దానికి మరొక ప్రయోజనం చెప్పవలసి వస్తుంది; అందుచేత (పయోజనం విష 

యంలో లక్షణావృత్తిని అంగీకరించడం కుదరదు అని చెప్పబడింది. దీనికి సమా 

ధానంగా ఎవరైనా వైతండికుడు - “తప్పేముంది ? తీరగత ఇత్యపావనత్యాడుల 

వల్ల ఘోషగత శైత్యపావనత్యాదులు బోధించబడతాయి” అని వాదించవచ్చును, 

దానికి సమాధానం చెపుతున్నాడు ఎ 

కా. ఏవమప్యనవస్తా స్యాద్యా మూలక్షయరారిదేీ. 
@ 

వృ. ఏవమపి (పయోజనం చేల్చక్యతే త త్పయోజనా న్లరేణేతి, 

తదపి ప్రయోజనా న్తరేజేతి పకృతాపతీతికృత్ అనవస్థా భవేత్, 

వ్యా. ఏవమితి . ఏఎవమపి=[పయోజనం లక్షణదేత బోధింపబడిఒట్లయితే, 

అనవసా = అనవన, స్యాక్ = వచ్చును, 
® 6 

ఏవమితి. “ఈ విధంగా [వపయోజనాన్ని లశ్షణయే బోధిస్తుంది అని 

ఆంగీక రి సే అది మరి యొక వయోజనంచేత, అది కూడా మరొక (నయ*జనం 

చేత అని పకృతవిషయం, గంగాశబ్దానికి తటలవణ, తెలియకుండా పోయే 

అనవస్థాదోషం ఏర్పడుతుంది.” 

ప. ప్రయోజనం కూడ లక్షణచేతనే బోధించబడుతుంది అని అంగీకరిస్తే 

రెండవదైన ఆ (పయోజనలక్ష ఎకు [ప్రయోజనం వెదకాలి. (దీ (మూడో 

(పయోజనం) లక్ష్యమే కాబట్టి దానికి మరొక (పయోజనం పప్పాలి. ఈ విధంగా 

[(పమయోజనాన్వేషణకు అంతం లేకపోవడందేత మూలభూత మైన లక్షణరే మోసం 

వచ్చి (వస్తుతపావనత్యాదికం గాని తీరాదికం కాని తెలియకుండా పోతుంది. 

ఆవతారిక. పయోజనం లక్షణచేత బోధించబడుతుంది ఇని కాకుండా 



(్రయోజనసహిత మైన (_శత్యపావనత్వాదిసహిత మైన) తటాన్నే లక్షణ బోధిసుంది 

అని చెప్పవచ్చును కదా అనే ఆశంకకు సమాధానం చెప్పుతున్నాడు. 

వృ. నను పావనత్వాదిధర్మయు క్రమేవ తటం లక్ష్యుతే. 'గజ్లా 

యాస్తటే మోషః ఇత్యతో౭ధికస్యార్గస్య |పతీతిశ్న |పయోజనమితి బ్ థి 
విశిషే లక్షణా; తత్ కిం వ్యజ్ష్ఞునయా ఇత్యాహ - 

ర (ప్రయోజనేన సహితం లక్షణీయం న యుజ్యతే 17 

వృ. కుత ఇత్యాహ - 

రౌ. జ్ఞానస్య విషయోహ్యన్యః ఫలమన్యదుదాహృతమ్. 

పృ. (పత్యజాదేర్నీ లాదిర్విషయ:. ఫలం తు (పకటతా సం 

వి తిర్యా, 

వ్యా. నన్విత్యాది :- పావనత్వాది ధర్మములతో కూడిన తటమె లక్షణ: 

చేత బోధింవబడుతుంది. ఆలా చేయడ ౦వల్ల 'గబ్లాయాః తపి ఘోషః అని 

చెప్పినదానికం'టె అధికమైన అర్థం గోచరించడమే _పయోజనం. ఈ విధంగా 

[పయోజనవిశిష మెసధానియందే లచణ ఇప్పవచ్చును కదా? వ్యంజన ఎందుకు ? 

అనే ఆశంవకు సమానాగం చెపుతున్నాడు - 

పయోజనేస ఇతి - (ప్రయోజనేన = పయోజనముతో, సహితమ్ = కూడిన 

అరము, లవణీయమ్ = లవణచేత బోధింవదగినదిగా, న యుజ్యతే=యు కము 
0 

కాదు. 

“ఎందుచేతననగా బప్పుచున్నాడు.” 

జ్ఞానస్య ఇతి - జ్ఞానస్యజజ్ఞానముయొక ,-; విష యః విషయము, ఆన్యః= 

సరెనది; పలమ్ = ఫలము. అన్యత్ = వేరైనది అని, ఉదాహృతమ్ == చెప్పబడినది. 

(వత్యషేతి _ “వత్యజదులకు నీలా దికం విషయం, |పకటత , లేదా సంవిత్తి 

డాని ఫలం కదా?" 

వి, 1త్రత్వపావనత్వాదిధర్మాలతో కూడిన తటాద్యర్థాలనే లక్షణదేత 
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బోధించడం కుదరదు. ఎందుచేత ననగా _ (పత్యజణనుమానాదిజ్ఞానాలలో వ్దానం 

వేరు, దాని విషయం వేరు, దాని ఫలం వేరు అని అందరూ అంగీకరించిన 

విషయం. ఉదాహరణకి _ నీలవుటంతో చత్షురిందియం కలవగానే దాని స్ధానం 

కలుగుతుంది. ఆ జ్ఞానంలో విషయం నీలఘటం. ఆ జ్జానం కలగగానే “ఘటం 

తెలియబడింది" (జ్ఞాతో ఘటః) అన్న పతీతి కలుగుతూన్నది గాన “తెలియ 
బడుట” అనేది ఘటంలో కలుగుతూన్నది. 'తలియబడుట'” అనేదాని పే వర 

టత'అని మరొక పేరు. ఈ |పకటత అనే ఫలం ఘటంలో ఉంటుంది. ఇది వూర 

పమీమాంసకుల మతం. ఘటజ్ఞానం కలిగిన తరవాత ‘నాకు ఘటం తెలిసింది, 

(ఘటమహం జానామి) అనే జ్ఞానం (సంవి, త్రి) జ్లాతకు కలుగుతుంది, ఈ జ్లానాని కే 

(సంవిత్తి కే) ఆనువ్యవసాయజ్ఞానం అని పేరు. ఈ విధంగా ఘటజ్ఞానఫలం 

ఆయిన ఈ సంవిత్రి జ్ఞాతలో ఉంటుంది అని నై యాయికుల మతం. ఎవరి మతం 

ఎలా ఉన్నా జ్ఞానం వేరు, దానిలో విషయమైన ఘటం వేరు, ఆ జ్రానంవలస 

కలిగిన పకాశత లేదా సంవి తి అనే ఫలం వేరు అనెది సర్వసంమతం, 

శబ్ద పమాణానికి సంబంధించిన లక్షణాస్టలంలో రూడా ముఖ్యార్ధం రుద 

రకపోవడంచేత ఆది కుదరడానికి తగిన విధంగా 'తట' జ్ఞానం మాతమే కలుగు 

తుంది. [ప్రయోజనం దాకా వెశ్ళే అవసరం లేదు. ఈ విధంగా లకణాజన్యమైన 

తటజ్ఞానంలో తటం విషయం. శ్రైత్యాదికం ఫలం. ఆ ఫలజ్ఞానం ఎలా కలిగింది 

అని విమర్శిస్తే ఆది లక్షణాభిన్న మైన వ్యంజనద్వారానే కలిగింది అని శిప్పొలి 

అసి భావం. 

కా, విశిష్టై లక్షణా నైవమ్, 

వృ. వ్యాఖ్యాతమ్. 

కా. విశేషాః స్యుస్తు లక్షి తే, 18 

వృ. తటాదౌ యే విశేషాః పావనత్వాదయ స్తే చాభిధాతాత్పర్య 

లక్షణాభ్యో వ్యాపారా న్తరేణ గమ్యాః. తచ్చ వ్యబ్ఞాన _ ధ్వనన-ద్యోత 

నాది శ బ్రవాచ్యమవశళ్య మేషిత వ్యమ్. 



వ్యా. విశి స్టే ఇతి _ ఏవమ్ = ఈ విరంగా, విశేషే = = (ప్రయోజన విశిష్ట 

మైన కీరాదికమునందు, లక్షణా = లక్షణ, న== లేదు, 

వ్యాఖ్యాతమ = పె కారికాభాగం స్పష్ట్రారం కాబట్టి వ్యాఖ్యానిం చిన ట్రై, 

విశేషాః తు_ విశేషాలైతే.. లశ్నీతేడాలశ్షణ చేత బోధించబడినదానియందు, స్యుః 
ఉండును. 

తటాదొ ఇతి _ “తటాదులలో భాసించే పావనత్యాదివిశేషాలు ఆధిధా 

తాత్సర్యలక ణాపృత్తులకం టె భిన్న మైన మరొక వ్యాపారం ద్వారానే తెలుసాయి. 

'వ్యంజనంి 'ధ్వననంి “ద్యోతనం' ఇత్యాది శబ్లాలచేత చెప్పబడే ఆ వ్యాపారాన్ని 

తప్పక అంగీకరించవలసి ఉంటుంది.” 

వృ. ఏవం లక్షణామూలం వ్యష్షుక త్వము క్షమ్. అభిధామూలం. 

త్యాహ = 

రౌ, అసేకార్లన్య శబస్య వాచక తే నియని త్తే 
థి ది ఎం 

సంయోగ్నాద్యెర వాచ్యార్థధికృ ద్వా్యసృతిరజ్ఞానమ్. 19: 

వ్యా, ఏవమితి _ ఈ విధంగా లక్షణామూలక మైన వ్యంజక త్వం (వ్యంజన) 

నిరూపించబడింది, ఇప్పుడు ఆభిధామూలక మైన వ్యంజనను గూర్చి చెపుతున్నాడు. 

యొక్క, వాచరత్వే = వాచకత్వము, సంయోగాదై ౪ః = సంయోగం మొదలైన, 

వాటిచేత, నియన్తితే = నియంతితమైన దగుచుండగా, అవాచ్యార్థధీకృత్ = 

వాచ్యం కాని అర్హ ంయొక ,. జ్ఞానాన్ని కలిగించే, వ్యాపృతిః = వ్యాపారము, ఆజ్ఞ 

నమ్ ome వ్యంజన, 

వి. ఒక శబ్దానికి ఒకటికంటె మించి ఆనేక మైన అర్హాలు ఉండ వచ్చును. 

అయితే ఆ శబ్దాన్ని ఓక వాక్యంలో [పయోగించినప్పుడు శోతకు ఆ శద్దాని కున్న 

అన్ని అర్జాలూ స్పురించవు. వాక్యపదీ యంలో భ రృృహరి చెప్పినట్టుగా సంయోగం 

మొదలైనవి ఆ వాక్యంలోని ఆ శబ్దం ఆ సందర్భానికి తగిన ఒక్క ఆర్థం 

మా్యతమే బోధించే టట్టు చేసాయి. ఆందుచేత ఆవాక్యంలో ఉన్న ఆ శద్దానికి 

ఆ ఓక్క. ఆర్షమే వాచ్యార్గం. ఆ ఆరం తెలిసిన తరవాత |(క్రోతకి ఆ శబ్రంవల్త 
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మరొక అర్థం ఏదైనా గోచరిస్తే గోచరించవచ్చు. ఆ రెండవ అర్ధాన్ని ఆ శబ్దం 

వ్యంజనవ్యాపారంచేతనే బోధిస్తుంది కాని అభిధావ్యాపారంచేత కాదు. దానికున్న 

అభిధావ్యాపారం మొదటి అర్జాన్ని మాతమే బోధించడానికి సంయోగాదులచేత 

నియమితం అవడంచేత ఆ అర్థాన్ని (మొదటి అర్థాన్ని) బోధించి శాంతించింది, 

ఇంక అది పని చేయదు. అందుచేత రెండవ ఆర్డాన్ని బోధించడానికి మరొక 

వ్యాపారం కావాలి. ఆ న్యాపార మె “వ్యంజని, 

అవ. అభిధను నియంతించే సంయోగాదులను భర్భహరి | పతిఎొదించి 

ఉన్నాడు, ఆ కారికలను ఉద్దరిస్తున్నాడు ఎ 

శ్లో. “సంయోగో విప్రయోగశ్చ సాహచర్యం విరోధితా, 
అర్థః ప్రకరణం లిజ్లం శబ్దస్యాన్యస్య సంనిధిః, 

సామర్థ్యమౌచి చితీ దేశః కాలో వ్యక్తి ర్తి స్వరాదయః 

శబ్దార్థ సా్యానవచ్చేదే విశేషస్మృతిహే తవ.” 

వృ. ఇత్యు కదిళా “సశజ్ఞచ్య కః హరిః “అశబజ్ధచక్రః హరిః’ ఇత్య 

చ్యుతే, “రామ లక్ష్మణౌ 'ఇతి దాశరథా, ' రామార్జునగతి స్తయోఃి ఇతి 

భార్గవ కార్తవిర్యయోకి, “స్థాణుం భజ భవచ్చిదే' ఇతి హరే, “సర్వం 

జానాతి దేవః ఇతి యష్మదర్డే, 'కుపితో మకరధ్యజః' ఇతి కామే, 
“దేవస్య పురారాతేః” ఇతి శమ్మా, “మధునా మత్తః కోకిలః ఇతి వసనే, 

“పాతు వో దయితాముఖమ్”ఇతి సాంముఖ్యే, 'భాత్య|త పరమేశ్వరః” 

ఇతి రాజధానీరూపాద్దేశాత్ రాజని, “చ్మితభానుర్విభాతి ఇతి దినే రవౌ, 

రా(తౌ వహ్నా, “మితం భాకిఇతి సుహృది, “మిత్రో భాతిఇతి రవౌ. 
“ఇన్హిక తుః ఇత్యాదౌ వేదే ఏవ న కావ్యే స్వరో విశేష పతీతికృత్. 

వ్యా. సంయోగఇతి :. “సంయోగం, విపయోగం, సాహచర్యం, 

విరోధం, పయోజనం, లింగం, ఇతరశబ్దసంనిధి, సామర్ధ్యం, జొచిత్యం, దేశం, 

కాలం, పుంనంపుంసకలింగాదికం, స్వరాదులు . ఇది ఒక శబ్లానికి ఉన్న అనే 

కార్థాలలో ఏ అర్థం చెప్పాలో నిర్ణయం కుదరనప్పుడు, ఆర్గవి శేషాన్ని స్మరించ 

డానికి హేతువులుగా ఉపయోగిస్తాయి"అని చెప్పిన విధంగా 'సంశజ్ఞచ కః హరిః, 

'అశజ్ఞచ[కః హరిః' అన్నప్పుడు ఆచ్యుతినియందూ, “రామలక్మణా'” ఆన్న ప్పుడు 

దశరథకుమారు డైన రామునియందు, తయోః రామార్జునగతి: అన్నప్పుడు 
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రామార్జునశద్ధాలకి పర శురామకార్తవీర్యార్దనుల యందు, 'స్థాణుం భజ భవచ్చిదే' 
అన్నప్పుడు ఈశ్యరునియందు, “సర్వం జానాతి దేవః అన్నప్పుడు మీరు అనే 
ఆర్థమునందు, 'రుపితః మక రధ (జః' అన్నప్పుడు మన్మథునియందు, 'దేవస్య 

పురారాతేః' అన్నప్పుడు శిఫ్రనియందు, “మధునా మత్తః కోకిలఃి అన్నప్పుడు 

వసంతరువునందు; “పాను వో దయతాముఖమ్” అన్నప్పుడు సాంముఖ్యమునందు, 

భాత్య[త పర మేశ్వరః' అన్న ప్పుడు రాజధానీరూప మైన దేశమువలన రాజునందు, 

'చితధానుః విభాతి' అన్నప్పుడు వగలైతే సూర్యునియందు, ర్మాతి అయితే అగ్ని 

యందు, “మిత్రం భాతి' అన్నప్పుడు స్నేపాతునియందు, 'మితో భాతి” అన్న 

ప్పుడు సూర్యునియందు, సంయోగాదులవల్ల అర్ధనిర్హయం కలుగుతుంది. స్వరం 

'ఇన్ఫిశ తుః' ఇత్యాది వేద వాక్యాలలో మాత మే విశేషార్థపతీతిని కలగ జేస్తుంది 

కాని కావ్యంలో కలిగించదు." 

వి. ఓర వాక్యంలో అనేక మైన అర్థాలున్న ఒక శబ్లం వచ్చినప్పుడు దానికి 

ఏ అర్థం చెప్పాలో సంయోగాదులు నిర్ణయిస్తాయి. వాటిని పట్టి అక్కడ కావల 

సిన అర్థం (గ్రహించ బడుతుంది. 

1. సంయోగం : రెండు వస్తువుల మధ్య లేదా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య, 

లేదా వస్తువుకూ వ్యక్తికీ మధ్య లోక్ట్పపసిద్యమైన సంబంధం. ఉదాహరణం - 

“సశజ్ఞచ కః పారి” (శంఖచకాలతో కూడిన హరి). “హరి'శబ్దావికి యముడు, 

వాయువు, ఇందుడు, చందుడు, సూర్యుడు, విష్ణువు, సింహం, కిరణం, గుణం, 

చిలక, సర్పం, వానరం, కప్పమొద లైన అనేక మైన అర్థాలు ఉన్నాయి. అయి తే 

శంఖచ కాల సంయోగం విమ్ణువుకే దేసిద్దం గాన ఈ సంయోగం హరిశబ్దాన్ని 

విష్ణువు ఆనే అర్థంలో నియం తించింది. అందుచేత ఈ వాక్యంలో విష్ణువు అనే 

అర్జాన్నిమ్మాత మే [గహించాలి. అదొక్కటే ఇక్కడ ఈ శబ్ధానికి వాచ్యార్గం. 

ఇతరోదాహరణలలో కూడా ఇదే పద్దతి. 

2. విపషయోగం _ కలిసి ఉండేవిగా (పసిద్ధమైనవాటిని విడిపోయినట్టు 

చెప్పినప్పుడు ఆ విడిపోవడం విషయోగం. ఉదా. “అశజ్ఞచ కో హరిః”. ఇక్కడ 

కూడా ఎప్పుడూ కలిసి ఉండే శంఖచ్చకాలు హరినుండి దూర మైనట్లు చెప్ప 

బడింది. అందుచేత ఈ విపయోగం విష్ణువు అనే అర్ధంలో హరి? శబ్దాన్ని 

నియంతిస్తూన్నది. 



61 కావ్యవకాళ 

రీ. సాహచర్యం - కలిసి తిరుగుతూ ఉండడం సాహచర్యం. 'రామి 

శద్దానికి దశరథరాముడు. పరశురాముడు, బలరాముడు అని మూడ రాలు ఉన్నా 

“రామలక్ష్మణ” అన్నప్పుడు లక్ష్మణునితో సాహచర్యం దశరథ రాముడి శే ఉంది 
కాబట్టి ఈ శబ్దం ఈ అర్ధంలో నియంతితం అయింది. 

4. విరోధిత :. (పసిద్ద మైన విరోధం “విరోధిత'. *ఠరామ' ఆనగా వీ రాము 
డైనా కావచ్చు. 'అర్టున' అనగా కార్రవీర్యార్తునుడు కాని పొంద వార్టునుడు కాని 
కావచ్చు. 'రామార్జునగతిః తయోః” (వాళ్ళ పద్దతి రామాష్టనులవద్దతి వంటిది) 
అన్నప్పుడు పరశురామ కా ర్త వీర్యార్దునుల విరోధం _పసిద్దం ఆవగంకీత దానిని 
పటి రామశబానికి పరకురాము డనే ఆరంలోను, అరునశబానికి కార పర్యాగ్గును లు టి ళు & (a nn (= 

డనే ఆర్థంలోను నియం్యతణం. 

ర. ఆర్థం - అర్థం అనగా ప్రయోజనం. ఉదా. 'స్థాణుం భజ భవచ్చిదే' 
(సంసార బంధ చ్చేదనం కొరకు స్టాణువును సేవించుము. “స్థాణు' శబ్దానికి 
కొమ్మలు నరికివేసిన చెట్టు మాను, శివుడు, బండరాయి మొద లైన అర్హా లున్నాయి. 
కాని సంసార బంధ చ్చేదనం ఆనే |పయోజనాన్ని శివుడు మాతమే సాధించగలడు 
గాన ఇక్కడ “స్థాణు శబానికి శివరూపార్గంలో నియం తణం. 

6. |వకరణం - (పకరణం అనగా సందర్భం. ఉదా. “సర్వం జూనాతి 
దేవః” దేవుడే అన్నీ ఎరుగును). దేవళ్దానికి దేవత, రాజు అనే అర్ధాలు 
ఉన్నాయి. ఒకడు రాజుతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో పలికిన ఈ వార్యం 
లోని దేవి శల్తానికి “పభువులు”* “తమరు' అని అర్థం. 

1. లింగం _ ఒక వసువులో కాని వ్య కిలో కాని సంయాగనంబంధ 
భిన్న సంబంధంతో ఉండే ధర్మం లింగం, అది ఇతరవస్తువులనుండి దీన్ని వేరు 
చేస్తుంది (వ్యావర్తకం). ఉదా. “కుపితో మకరధ్వజః' (మక రధ్యజుడు కోపించి 
నాడు). మకర ధ్వజశబ్దానికి మకరచిహ్నుం ధ్యజంగా గల మన్కథు డనీ, మకర 
ములే ధ్యజాలుగా గల సము దం అనీ రెండర్ధాలు. 'కోపం' ఆనేధర్మం మన్మ 
థునియందే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కోపరూపలింగం మక రధ్వజశ బ్ఞాన్ని మన్మ 
థార్భంలో నియంతిస్తూన్నది. 

8. అన్యశబ్దసంనిధి _ [పక్కన మరొక శబ్దం ఉండడం “అన్యశబ్దసంనిధి”. 



ద్వితీయోల్లా సం గ్ 

ఉదో. దేవస్య సురారాశే,' (పురారాతియైన దేవుడు); 'దేవ'శబానికి దేవత, రాజు 
>” ఎ 

ఇత్యాద్యర్హాలు ఉన్నా ఇక్కడ “పురారాతి'శబ్దం (పక్కనే ఉండడంచేత ఈ(దేవ) 

శబ్దానికి శీవుడు అని ఆర్హం. 

9. సామర్థ్యం. ఒక రార్యాన్ని పుట్టించగలిగిన శ క్రి “సామర్శ్యం”. ఊదా. 
(మధునా మత్తః కోకిలః” (కోకిల మధువుచేత మదించినది). *మధు' శబ్దానికి తేనె 
వసంతర్తువు మొదలైన అర్థాలు ఉన్నాయి. కాని కోకిలకు మత్తు కలిగించే సామ 

రం వనంతర్హువు 11! ఊంది. కాబట్టి ఇర్కుడ మధుశద్దానికి 'వసంతం'అని అర్థం. 

10. బొచిలి:. సొచితి అనగా యోగ్యత్వం; తగి ఉండడం ఉదా. “పాతు 

వో దయితాముఖమ్' (మిమ్ములను |పియరాలి ముఖము పాలించుగాక). “ముఖి 

శబ్దానికి బయలుదేరడం, ముఖం( మొ గం), పారంభం, ఉపాయం ఇత్యాద్యర్థాలు 

ఉన్నాయి. అయినా ఇక్కడ రడణం అనేది (అనగా బెంగ పెట్టుకొనిన నాయ 

కునరు ఆనందం కలిగించడం అనేది) ఉపాయాదులకు కుదరదు గాన ముఖ 

శద్దానికి సాంముఖ్యం, సుముఖంగా ఉండడం) అని అర్ధం. లేదా ముఖం విష 

యంలో పాఠించుట ( రడ్నించుట)అనే అర్గం కుదరదుగాన “పాతుఅనే పదానికి 

“సుముఖ మగుగారి'అని ఆర్థం. 

11. దేశం. దేశం అనగా అక్కడ (పకృత మెన దేశం. ఊదా“భాత్యత 

పర మేశ్వ్యరః” (ఇక్కడ, అనగా ఈ రాజధానిలో, వర మేశ్వరుడు విరాజిల్లు 

చున్నాడు). పర మేళ్వరశద్దానికి శివవిష్ట్వాద్యర్థాలు చాలా ఉన్నాయి. కాని ఇక్కడ 

రాజధానిని నిర్దేశిస్తూ “ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు భాసిస్తున్నాడు'అనడం చేత రాజధానీ 

రూవవదేశాన్ని వట్టి వర మేశ్వర శబ్దానికి “రాజా'అని అర్థం. 

12. కాలం. ఉదా. “చిత భానుః విభాతి” (చితభానువు [పకాళించున్నాడు 

లేదా (ప్రకాశించుచున్నది). “చిత భాను’ శబ్దానికి “సూర్యుడు,” “అగ్ని” అని రెండ 

ర్ధాలు ఉన్నాయి. ఈ వాక్యాన్ని వగలు (పయోగి స్తే “చిత్రభానుః'అనగా “సూర్యుడు” 

అనీ, రాతి _పమాగిసే “అగ్ని"అనీ అర్థం. 

18. వ్య క్రి. శబ్దానికి ఉన్న పుంలింగ _ స్త్రీలింగ - నపుంసకలింగాలు. 

“మిత 'శబ్దం నపుంసకలింగంలో ఉంటే స్నేహితుడు లేదా “సఖురాలు' అని 

అర్థం. పుంలింగం ఆయిశే సూర్యుడు అని ఆర్థం. అందుచేత “మితం భాతి'అనే 

రి) 
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నపుంసక లింగ (పయోగంలో “'స్నేపాతుడు [వకాశించుచున్నాడు'అనీ, 'మితః 

భాతి' అనే పుంలింగ | పయోగంలో “సూర్యుడు (వకాశించుచున్నాడు'అనీ అర్థం. 

14. స్వరం. వేదంలో ఉదాత్తం, అనుదాత్తం, స్వరితం అనే మూడు 

స్వరాలు ఉన్నాయి. ఆ స్వరాలను సరిగా పాటిస్తూ వేదాధ్యయనం చెయ్యాలి. 

స్వరం మారితే పదానికి ఉన్న ఆర్థం మారుతుంది. ఉదాహరణకి “ఇన్ట్రళశ్యతు: 

అనే పదాన్ని షష్టీతత్పురుషసమాసంగా చెప్పవచ్చు, బహు ఏహిగా రూడ చప్ప 

వచ్చు. “శ తుః'అనగా 'చం పేవాడు”అని అర్థం. బహు వీహిసమాసంలో “ఇన్టరః 

శతు; యస్య సః' అని విగహం., ఇం| దుడు ఎవనికి మారకుడో అతడు, అనగా 

ఇందునిచేత చంపబడేవాడు, ఆని అర్థం. బహు వీహిసమాసంలో మొదటి పదం 

ఉదాత్తంగా ఉంటుంది, రెండవపదం అనుదాతం. షష్టీతత్పురుష అయితే “ఇన్ద్రస్య 

శ[తుః”' అని విగ హవాక్యం; “ఇం దునకు మారకుడు"”అని అర్థం, అర్థం వూ ర్రిగా 

మారిపోయింది. ఈ సమాసంలో రెండవపదం ఉదాత్తం ఆపుతుంది. ఈ విధంగా 

స్వర భేదాన్ని పట్టి ఆర్థం మారడం వేదంలోనే ఉంది, కావ్యాలలో లేదు. 

వృ. ఆది|గహణాత్ - 

© 
గాధ. ఏద్దహ మే త్తత్చణిఆ ఏద్దహ మే త్తిహిం అచ్చివ తేహిం. 

ఏదహి మే తావతా ఏదహమే తేహిం దిఅఏహీం. 11 
ఆవి (0 ౧ అణి లి 

“ఎతావన్మాత్ర స్తనికా ఏతావన్మా (క్రాభ్యా మక్షీపషత్రాభ్యామ్, 
ఏతావన్మా (తావ్గా ఏతావన్మాతై రివ 8" చీ 

౧ రా 

వృ. ఇత్యాదావభినయాదయః- 

వ్యా. పె భ రృహరికారికలో “స్వరాదయః” అని “ఆది” పదం (పయో 

గించడంచేత అభినయం మొదలైనవాటిని [గహించాలి. ఉదాహరణకి. ఒక దూతి 

నాయకునకు నాయిక ఏర హావస్థను గూర్చి చెపుతూన్న గాథ. “ఇంతింత సనాలు 

కలదీ, ఇంతింత నే తదళాలతో కూడినదీ, అయిన ఆమె ఇన్ని రోజులలో ఇలాంటి 
అవస్థ కలది అఆయింది.ో 

వి, ఇక్కడ “ఇంతింత"అని అంటూ చేతులతో సనాదుల పరిమాణాదుల్ని 
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చూపుతూ మాటలాడడంలో అభినయాన్ని పట్టి ఇక్కడ 'పయోగించిన “ఏతా 

వత్” శబ్దానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి. 

“ఆధిసయాదయ:"అసి “ఆది” పదం (పయోగించడంచేత అపదేశాన్ని 

(గహించాలి. వషస్థలంమీద (గుండెమీద చేయి వేసి చూపడం ద్వారా మనోగతాభి 

|పాయాన్ని నూచించడం అపదేశం. 

“ఇతః స దె ద్రైత్యః పా ప్రశ్రీర్నేత ఎవార్డ తి కయమ్, 

విషవృక్షో౬_పి సంవర్ద్య స్వయం ఛేత్తుమసాం| పతమ్ " 

అనే కుమారసంభ వంలో _బహ్మదేవుడు అంటూన్న మాటలలో “ఇతః 

(ఇక్కడినుండి )ఆని అంటూ గుండెమీద చేయి వేసీ చెప్పడంచేత “నానుండి”అఆ నే 

అర్థం పస్తుంది.“నానుండి ఐశ్వర్యం పొందిన ఆ తారకాసురుణ్ణి నేనే నింపచేయడం౦ 

యుక్షం కాదు. విషవృత మే అయినా తనచేతులతో నాటినదానిని తానే నరికి 

వేయడం యు కంకాదు”అని దీని ఆర్థం, 

వృ. ఇత్తం సంయోగాది భిరర్భాన్తరా భిధాయక త్వే నివారితేఒప్య 

నేకార్థస్య శబ్దస్య యత్ క్వచిదర్హానర పతిపాదనం తత నాభిధా; నియ 

.మనాత్తస్యాః. న చ లక్షణా, ముఖ్యార్థ బాధాద్యభావాత్ ఆపీ త్వజ్ఞునం 

వ్యంజనమేవ వ్యాపారః, యథా. 

శో, భ(భ్రాత్మన్ దురధిరోహతనో ర్విశాల 
‘య 

వంళోన్నతేః కృతశిలీముఖసం గహస్య, 

యస్యానుపస్తత గ లెః పరవారణస్య 

దానామ్చు'సే పేకసుభగః సతతం కరోఒభూత్. 12 

వ్యా. ఇత్తమితి. ఈవిధంగా సంయోగాదులు ఆనేకార్గశబ్లానికి ఉన్న అనే 

కార్థాలను బోధించే శ క్రిని నివారించినా కూడ కొన్ని చోట్ల మరొక ఆర్థం కూడా 

(వతిపాదించబడుతున్నది ఆంటే దానికి కారణం అభిధ కాదు. ఎందుచేత ననగా 

ఆ అభిధ ఒక్క. అర్థాన్ని మాతమే బోధించడానికి నియమితం అయిపోయింది. 

లతణ కూడా కాదు; ఎందుచేత ననగా ముఖ్యార్గబాధాదులు లేవు. ఇంక వ్యంజన 

వ్యాపార మే ఆ సధం ఆ రెండవ ఆర్థాన్ని (పతిపాదించే టట్టు చేస్తున్నది. 
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వ్యా. ఎటనగా_ 
౧ 

భృదాత్మనః ఇతి. ఇక్కడ రాజవర్గనం (పర్ఫృతం, _పకృత మైన ఈ రాజ 

వర్ణనం విన్న పిమ్మట ఇక్కడ ఉపయోగించిన శబ్దాలు నానార్థాలు అపడంచేత 

రాజరూపార్గంతో పాటు గజరూపార్గం కూడా బుద్ధిగోచరం అన్సతున్నది. రాజు 

పక్షంలో అర్దం. భదాత్మనః = శోభనమైన స్వరూపం లేదా అంతఃకరణం కల, 

వాడు, దురధిరోహతనోః = ఆ(కమించడానికి శక్యం కాని శరీరం కలవాడు, 

విశాలవంశోన్న లేః = గొప్ప వంశోన్నతి కలవాడు, కృతశిలీముఖసం గహన్య = 
చేయబడిన బాణసంగహము కలవాడు (బాణాద్యాయుధాలను సమకూర్చుకొన్న 

వాడు లేదా బాణ్యపయోగకౌశలం సంపాదించుకొన్నవాడు), అనువప్పుతగతేః = 
చెడ గొట్టబడని మర్యాద కలవాడు, పరవారణస్య = శ|తువులను నివారిం పవాడు 

అయిన, యస్య = ఏ రాజుయొక్క, కరః= హన్తము, సతతమ్ = ఎల్లప్పుడూ, 

దానామ్బు సేక సుభగః = దానోదకంతో తడవడంచేత సుందరముగా, అభూత్ = 

ఆయెనో (ఉండెనో), 

గజవక్షంలో ఆర్థం. భ|దాత్మనః= గజజాతులలో ఓక టన భ|దజాతికి 

చెందినది, దురధిరోహతనోః = ఎక్క డానికి శక్యం కాని దేహం కలదీ, విశాల 

వంశోన్నలతేః = విశాల మైన వెన్నెముక యొక్క ఉన్నతి గలదీ, కృతశిలీముఖ 
సం్యగహస్య = చేయబడిన తుమ్మెదల సంగహణము గలది, అనుపప్పుతగతేః = 

తొందరా తొట్రుపాటూ లేని నడక గలదీ ఆయిన, యస్య ౬ ఏ, పరవారణస్య = 

(శేష్టమైన ఏనుగుయొక్క_, కరః = తొండము సతతమ్ ఎల్లప్పుడూ, దానామ్బు 

సేకసుభగః = దానోదకముతో తడవడంచేత అందముగా, ఆభూర్  ఉండెనో. 

వి. ఈ శ్లోకంలో వాచ్యార్గం రాజు. వ్యంగ్యార్థం గజం, ఆ నేకార్భాలు ఉన్న 

“భ దాత్మనః' ఇత్యాదిశబ్లాల అకిధ రాజరూపార్దాన్ని చెప్పడానికి నియం,తితం 

అయిపోయినా సహృదయులకు వాళ్ళ (పతిభాసామర్థ్యంచేత రెండ వ అర్థం కూడా 

స్పురిస్తూన్నది. ఆ ద్వితీయార్థ జ్ఞానం వ్యంజనావ్యాపారంచేతనే కలుగుతుంది అని 

భావం, 

రెండవ ఆర్థం స్పురించాలనే అధి పాయం (తాత్సర్యం) రచయితకి ఉంది, 

అందుచేతనే రెండర్థాలకీ సరివడే పదాలను ఏరికొని (ప్రయోగించాడు, అయినా' 
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అతని తాత్పర్యం ఇది అని (గహించడానికి ఏ పమాణమూ లేకపోవడంచేత 
ద్వితీయార్థం వ్యంజనచేతనే బోధింపబడుశున్నది అని అంగీకరించాలి. 

రః శ్లోకంలో వాచ్యుడైన రాజుకీ వ్యంగ్యం ఆయిన గజానికీ ఉపమానోప 
మేయభావం (ఈ రాజు ఏనుగువంటివాడు అని) గమ్యమానం అవుతూన్నది. ఇది 
కూడా వ్యంజనచేతనే గమ్యం అవుతున్నది. 

ఆయితే ఇక్కడ ద్వితీయార్థం కూడా అభిధచేతనే బోధించబడుతుంది; 

రాజగజాల ఉపమేయోపమానభావం మాతమే వ్యంజనాగమ్యం అనీ రసగంగాధ 

రంలో పండితరాయలు సయు క్రకంగా (వతిపాదించాడు. ఉపమానోపమేయభావం 
వ్యంగ్యం అనడంలో మాతం ఆయనకు విపతిపత్తి లేదు. అతివి సృతం ఆయిన 

అ చర్చ ఆగంధంలోనే జిజ్ఞాసువులు చూడవచ్చు. 

రా, తద్యుకో వ్యజ్లుకః శోబః, 
a.) డ్ ౧ 

వృ, తద్యు క్రః వ్యజ్ఞునయు క్రః. 

కా, యత్స్భొ ఒర్ధానరయుక్ తథా, 

అర్ధోఒపి వ్యజ్ఞక స్తత్ర సహకారితయా మతః. 20 

వృ. తథేతి వ్యబ్ఞాకః. 

ఇతి కావ్యపకాశే శద్రార్థస్వరూపనిర్ణయో నామ 

ద్వితీయ ఊల్పాసః 

వాం, తద్యు క్ర ఇతి. తద్యు ర్రః= ౪ వ్యంజనతో కూడిన, శ బ్బఃళ ట్రిము, 
ల 

వ్యజ్ఞకః = వ్యంజకము, 

“తద్యు కః అనగా వ్యంజనవ్యాపా రముతో కూడినది అని అర్హం” 

యదితి. యత్ = ఏకారణమువలన, సః ఆ శబ్దము, ఆర్జాన్తరయుక్ = 

(వకృతమైన తన శక్యార్లంయొక వ్యవధానంతో కూడినదై, తథాజవ్యంజకముగా 

ఉన్నదో, అందువలన, తత == కావ్యంలో, సహకారీతయా = సహకారిగా ఉండ 

గక ందేత, అర్థః ఆపీ = అర్థం కూడ, వ్యజ్ఞకః = వ్యంజకం అని, మతః = ఆంగీక 

రించ బడినది, 
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“తరధ్రేతి వ్యళ్షుకః”అనే కారికాంశంలో ఉన్న 'తథా'శదానికీ వ్యంజకం అని, 
a ది ప 

అరం. 
థి 

వి. ఒక శబ్దం ముందుగా తన శక్యార్గాన్ని బోధించి తరవాత వ్యంగ్యా 

రాన్ని బోధిసుంది. అందుచేత శబానికీ వ్యంగ్యారా నికీ మధ్య వాబ్యార్గం ఉంటుంది. 
థి అజాత ద ® “eH 

వ్యంగ్యార్థం తెలియడానికి ముందు వాచ్యార్థం తెలియాలి. అందుచేత వ్యంగ్యార్థ 

జానానికి వాచ్యార జ్రానం సహకారికారణం. ((పధానకారణం శబ్దం). ఈ విధంగా 
(= y (ఇషా ది 

శబవ్యంగ్యారాల మధ్య ఉండి వ్యంగ్యారానికి సహఠారి ఆయిన వాచ్యార్గం రూడా' 
టి థి ఛి ఠ 

వ్యంజకం ఆని ఆంటారు అని భావం. “భ్రదాత్మనః” ఇత్యాదిశ్లోకంలో ఊన్న 

కొన్ని పదాలు మార్చి వాటి పర్యాయ పదాలు వాడినట్లయితే ఆ రెండవ అర్థం. 

వ్యంగ్యం కాదు. మార్చడానికి వీలులేకపోవడానికి 'పరివృత్త్యసహత్యంిఅని 

"పేరు. శబ్దాలు పరివృ త్యసహా లైనప్పుడు ఆ ధ్వనిని (వ్యంగ్యాన్ని) శబ్దమూలకం. 

అంటారు, 

“బాలానందిని” అను కావ్య ప్రకాళాం ధవ్యాఖ్యాసంలో ద్వితీయోల్హాసం 

సమా పం, 



అథ తృతీయ ఉల్లాసః 

కా. అర్హాః ప్రోకాః పురా తేషామ్. 
ఫి 

వృ. ఆరాః వాచ్యలక్ష్యవజ్యాః, తేషాం వాచక లాక్షణిక వ్యష్టోకా 

నామ్. 

భాం ఎంటి గం ్ర ma 0 అర్థవ్యష్ణాక 8 చ్యతే. 

వృ. కీదృశీత్యాహ. 

వ్యా అర్జా ఇలి_ పురా నెనుక, తేషామ్ = వాచక .లాక్షణిక-వ్యంజక 

శద్దాలయొర అర్ధాః = వాద్యలక్యవ్యంగ్యరూపాలైెన అర్ధాలు, |పోక్తాః = చెప్ప 

బడినవి. 

కారిరాంశంలో ఉన్న “ఆర్జాః అనేదానికి వాచ్యలక్ష్యవ్యంగ్యార్జాలు అసీ, 

'తెషామ్' అనేదానికి వాచక లాచణీర పృంజక పదాలయొక అనీ అర్దాలు. 

“అది ఏ విధంగా ఉంటుంది ? అనేదానికి సమాధానం చెపుతున్నాడు"- 

గ్రా, వ కృటొో ద్దవ్యకాకూ నాం వాక్యవాచ్యాన్యసంనిధేః,2 1 

ప్రస్తావదేశకాలాదేరై 1 శిష్టా్యత్ (పతిభాజుషామ్, 

క్ పొ . యో ఒర్థస్యాన్యార్థధీ హేతురార్యా రో వ్య క్తిరేవసా 

వృ, బోద్రవ్యః పతిపాద్యః. కాకుర్ణ నేద్వికారః. (పస్తావః (పక 

రణమ్.ఆర్థస్య వాచ్యలక్యవ్యజ్ఞా్యత్మనః. కమేజోదాహరణాని_ 

వ్యా. వ క్రింతి:- వ క్రృబోద్దావ్యకాకూనామ్ = మాటలాడేవానియొక ,, ఎవ 
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వి. తస (పియుడితో రమించి వచ్చిన సఖురాలితో చతురనాయిక 

అంటూన్న మాట లివి. ఆ మాటలు వినే దూతి స్యభాపం తెలియడం చేత ఈ 

మాటల అంతరార్జం “నీ శరిరరంలో కనబడే ఈ (శమాదులరన్నింటికీ కారణం. 

నాపియునితో రమించడమే” అని తెలుస్తుంది. ఇది బోద్దవ్యవైశిష్టంపత వాచ్యార్థ 

గతవ్యంజకత్వానికి ఉదాహరణం. 

శో తథాభూతాం దృష్యా నృపసద ని వాజ్బాలత సయాం 
య ర 

వనే వ్యాధి 8 సార్ధం సుచిరముషతం వల్క.లధర 8, 

విరాటస్యావాసే స్థిత మనుచితార మృనిభృతం 

గురుః ఖేదం ఖిన్నే మయి భజతి నాదా రిప్ గంరుషు. 10 

వృ. అత మయిన యోగ్యః ఖద కురుష తు యోగ్యః ఇతి. 

కాకా _పకాశ్యతే. నచ వాచ్యసిద్ద్యజ్ఞమ[త కాకుథితి గుణ్రీభూతవ్యజ్య 

త్వం శ జ్క్య్య్యుమ్: పశ్నమా। తేణాపి కాకో ర్వి శానే:. 

వ్యా. కాకు వై శిష్ట్యంవల్త వాచ్యానికి ఉన్న వ్యంజర తానికి (వాచ్యం ప్యంజకం, 

అవడానికి) ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. వేణీసంహారం పేళమాంక ౦లో కారపు 

లతో యుద్దం చేయడానికి యుధిష్టిరుడు తగు ప్రయత్నం చేయడంలేదని ఆతని 

విషయంలో భీముడు నిందావాక్యాలు పలికినప్పుడు సహదేవుడు. “ఇట్టు అనవద్దు; 

తెలిస్తే అన్న గారికి ఖేదం కలుగుతుంది" అని అంటాడు. అప్పుడు నీముడు సాది 

శపంగా ఆన్న మాటలివి. 

తథా ఇలి:. “రాజనభలో అట్టి పరిస్థితిలో ఉన్న (ద్రౌపదిని చూచి, నార 

బట్టలు కట్టుకొని చాలకాలం ఆటవికుల తో కలిసి అరణ్యంలో మనం నివసించడం. 

చూచీ, చేయకూడని పనులు చెస్తూ రహస్యంగా విరాటుని కొలువులో ఉండ డాన్ని 

చూచీ ఖిన్నుజ్ణాన నా విషయంలో. అన్న ఖేదం పొందుతాడా! ఇప్ప టికీ కౌరవుల 

విషయంలో ఖేదం (కోపం) పొందడూ!" 

ఆ చేతి. ఇక్కడ కాకుస్వరం నా విషయంలో బాధపడడం యుక్తం కాదు;. 

బాధవడిరే (కోవం వస్తే కౌరవులవిషయంలో బాధపడడం యుక్తం ఆన్న 
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అర్థాన్ని వ్యంజిం పచేస్తూన్న ది. ఇక్కడ కాకువు వాచ్యసిద్య్యంగం కాబట్టి గుణీ 

భూతవ్యంగ్యం కదా అని శంకించకూడదు. కాకువుకు [వశ్నమ్మాతమే. ఆర్థం 

చెప్పుకొన్నా సరిపోతుంది కదా!” 

టై త్లోర “౦లో 'కురుషు ని అన్నప్పుడు 'ని మీద కాకు సరం. మొ తం. 

వాల్లని రదు కాకుస్వరం అని కూడా చెప్పవచ్చును. దీనివల్ల పెన చెప్పే 

నట్టు వ్యం గ్యార్హం గమ్యం అవుతున్నది, 

ఓక శంరరు సమాధానం చెపుతున్నాడు. వ్యంగ్యార్లం (పధానంగా ఉన్న 

ప్పుడే ఆది వ్యంగ్యం లేదా ధ్వని అని అనాలి; అది అవధానం అయితే గుణీ 

భూతవ్యంగ్యం అవుతుంది. ఒక వాక్యంవల్ల తెలి సే వాచ్యార్గం అసంపూర్ణంగా 

ఉంటుంది, వ్యంగ్యార్హం కూడా తెలిసిన తర్వాతనే దొని ఆర్థం పూర్ణం అవుతుంది. 

ఆలాంటి ప్యంగ్యానికి 'వాచ్యసిద్ద్యజ్ఞవ్యంగ్యం' అని పేరు. వాచ్యార్గం పూర్తి కావ 

డానికి ఉపయోగించేది అవడంచెత దానికి ఆంగమైన వ్యంగ్యం అని ఆర్థం. ఇది. 

గౌణవ్యంగ్యాలలో ఒకటి అని పంచమోల్పాసంలో చెప్పబోతాడు. ఇక్కడ “నా 

విషయంలో ఖేదం పొందుతున్నాడు, కౌరవుల విషయంలో పొందడ ౦లేదు” అన్న 

వాచ్యార్థం తాపన్మా(తంగానే (హిసే సహదేవుడు అన్నదానికి సమాధానంగా 

సరిపోదు. అందుచేత ఆ అర్థం సరిపోవడానికి కాకువువల్ద వచ్చిన వ్యంగ్యార్థం: 

అవసర మౌతూన్నది, అందుచేత ఇది వాచ్యసిద్ధ్యంగ వ్యంగ్య మే అవుతుంది కాని. 

“ధ్వని'కాదు కదా అని పళ్ళ. సమాధానం ఏమనగా. పైన చూపిన వ్యంగ్యార్గం. 

వరకూ వెళ్ళకుండా కారువుకు కేవలం _పళ్నార్ధం చెపితే కూడా వాచ్యార్గం పూర్ణం 

అవుతుంది. అందుచేత వ్యంగ్యార్థం వాచ్యాంగం కాదు కాబట్టి ఇది గుణీభూ తవ్యంగ్యం 

కాదు? ధ్వనియే. 

గాధ. తఇలఅ మహా గండత్సల ణీమిఅం దిట్రం ణ దేసి ఆ ఆజ్జతో, 

ఎల్ల ౦ సచ్చేఅ అహం తేఅ కవాలా ణసా దిట్టి. 

“శదా మమ గభ్జస్రలనిమగ్నాం దృష్టిం నా నెషీరన్యత 

ఇదానీం 'సెవాహం తాచకపోలానచసా దృష్టిః. 

వృ. ఆంత్ర మత్సఖీం కపోల ప్రతిబవిమితాం పశ్యత స్తే దృష్టిరచ్న్యై 



76 కావ్య వకాళ 

వాభూత్, చలితాయాం తు తస్యామనై ౪వ జా తేత్యహో (పచ్చన్నకాము 

కత్వం తే ఇతి వ్యజ్యతే. 

వ్యా. వాక్యవై శిష్ట్యంవల్ల (పలికిన మాటలలోని విశేషాన్ని పట్టి) వాచ్యం 

వ్యజకం ఆవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. తఇఆ ఇతి. నాయిక [పక్కనే 

కూర్చుని ఉన్న ఒక పియతమురాల్ని చూడాలని ఉన్నా నాయికరు భయపడి 

అలా చేయలేక ఆ నాయిక చెక్కిళ్నమీద ప్రతిబింబించిన ఆ |పియతము 

రాలిని చూడడడంకోసం వాటివై పు కొంత సేవు త దేకదృష్టితో చూచి | పియతము 

రాలు అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోగానే ఆ దృష్టిని మార్చిన నాయరుడితో నాయిర 

అంటూన్న సోపాలంభవాక్యం ఇది. 

తఇఆ ఇతి; “అప్పుడు నా చెక్కి శ్ళమీద మునిగిపోయిన చూపును మరొక 

పుకు [తిప్పలేదు. ఇప్పుడు కూడ నేను అదే మనిషిని, అవే చిక్కి శు అయిలే వె 

నీ చూపు మాతం అదే విధంగా లేదు”. 

అతేతి- “ఇక్కడ “నా చెక్కిళ్ళమీద |వతిదిందించిక నా సఖురాలిని 
చూస్తూ ఉన్నంతసేవూ నీ చూపు మరోవిధంగానే ఉండినది. ఆమె కదిలి వెళ్ళిపో 
గానే నీ చూపు మారిపోయింది. ఆహా! నీ వెంతటి (పచ్చన్న రాముకుడవు!” 
అనే అర్హం వ్యంగ్యం అవుతున్నది”. 

విం వ్యంగ్యార్థ వ్యంజకాలై న వాక్కా లన్నింటిలోనూ వైశిష్ట్యం ఉండే 

ఉంటుంది. అందుచేత ఇక్కడ 'వాక్యవై శిష్ట్యం' అనగా వాక్యాంశాలైన కొన్ని 

పదాల వైశిష్ట్యం అని అర్థం చెవుకోవాలి. "వె శ్లోకంలో తధా (తఇఆ) 'ఇదా 

సీమ్” (ఏణ్ణిం) అనే పదాలవల ఈ వ్యంగ్యార్ద స్పూర్తి కలుగుతున్నది. 

శ్లో ఉర్దేళశోజయం సరసకదశీశేణిశో ధాతిశాయీ 
రు ం ఖోత్కర్షాజ్కూరితరమణీవిభమో నర్మదాయాః. 
కిం ఇ తస్మిన్ నురతనుహృదసన్వి తే వాని వాశాః యు జి వకూ 
యేషామ(గే సరతి కలితాకాణ్ణకోపో మనో భూః, 17 

వృ. ఆత రతార్జం (పవి శేతి వ్యజ్మ్యమ్. 

వ్యా. వాచ్యవై శిష్ట్యంవల్లి వాచ్యార్థం వ్యంజకం అవడానికి ఉదాహరణం 
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చూపుతున్నాడు. అనేక విశేషణాలు ఉవయోగించడంచేత వాచ్యారానికి ఒక విధ 
అ 

మైన విశిష్టత లభిస్తుంది. అట్టి విశిష్టతచేత ఆ వాచ్యార్లం వ్యంగ్యార వ్యం జకం, 
కొలు! ల అ క టు థి థి 9౬ 

అవుతుంది. దానికి ఉదాహరణం. 

ఉద్రేశఇతి:- “ఎత్తైన ఈ నర్మదానదీతీర పదేశం పచ్చగా నవనవలాడు 

తూన్న అరటిచెట్ల పంక్తులచేత చాలా కోభిస్తూన్నది. లతాగ్భహాల సౌందర్యాతి 

శయంబజత యువతులకు విభమాన్ని (చిత వృత్తి స్థిరంగా లేకపోవడాన్ని) అంకు. 

రింపచిన్తూన్నది. ర్! తన్వీ! ఇంకొక విషం ఏమిటనగా._. ఈ (వదేళంలో సుర 

తాసికి స్నృహితులైన వాయువులు వీచుతున్నాయి. ఆ వాయువుల ముందు 

సమయం కాని సమయంలో కోపం వహించిన మన్మథుడు నడచి వస్తున్నాడు”. 

ఆ(తేతి:. “ఇక్కడ సురతంకోసం లతాకుంజంలో (పవేశించు అని 

వ్యంగ్యం”. 

ఏ. ఇక్కడ “తన్వి' అనడంచేత మన్మథవేదన కలది' అని, ఉద్దేళః 

(ఎత్తైన వదేశం) అనడంచేత “క్రిందనడిచిపోయేవాళ్ళకు కనబడిదనీ, “సరస 

కదలీ” అనడంచేత “చుట్టూఉన్న ఆకులచేత కప్పబడిన ఈ |పదేళం రహస్య 

(పదేశం' అనీ, “కుజ్ణోతృర్గ” ఇత్యాదికంచేత 'రతివై ముఖ్యం తగిదనీ 'మనోభూః 

అ గే సరతి' అనడంచేత “కోపించిన మన్మథుడు ఏమి చేసాడో చెప్పజాలంి అనీ 

గమ్యం అవుతూ మొత్తం వాబ్యార్థం చేత రతార్గమై ఈ నికుంజంలో |పవేశించుము. 

అన్న అర్థం వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 

గా. ణోలేఇ అణోల్ల మణా అతామం ఘరభరమ్మి సఆలమ్మి 

ఖణమేత్స జఇ ఎ౦యూఇ హోఇణవ హోఇ వీసామో 18. 

“నుదత్యనార్థగీమనాః శ్వ[శూర్మాం గృహభరే సకలె, 

క్షణమా|తం యది సంధ్యాయాం భవతి న వా భవతి విశామః” 

వృ. అత సంధ్యా సంకేతకాల ఇతి తటస్థం (పతి కయా చిద్లో 

త్యతే. 

వ్యా, ఆన్యసంనిధివై శిష్టంవల్ద వాచ్యార్గం వ్యంజక౦ అవడానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. ఒక యువతి తటస్టుడు వలె (ఎమీ తెలియనివాడు. 
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వలె (పక్కనే ఉన్న ఉఊఉపనాయకునికి, పెద్దవాళ్ళు దగ్గరగా ఉండడంచేత 

స్పష్టంగా చెప్పజాలక ఇరుగు పొరుగింటి అమెతో అత గారిని గూర్చి దూషిన్తు 

న్నట్లు మాటలాడుతూ సం కేతకాలాన్ని (కలుసుకోవడానికి తగిన సమయాన్ని 
య 

'సూచిసున్నది. 

జోల్డే ఇఇతి:. “మనస్సులో ఏ మాతము తడి లేని (జాలిలేని) అత్తగారు 
ఇంటి చాకిరి అంతా నా నెత్తిమీద పెట్టింది. సంధ్యాకాలానికైనా కణం తీరిక 

కలుగుతుందో కలుగదో” 

అతేతి:- ఇక్కడ ఒక్క స్త్రీ “మనం కలవడానికి సంధ్యాసమయం అను 

కూలంి అని తటస్టుడెన (ఆమె ఏ వ్య కితో మాటలాడుతున్న దో అవ్య క్తి కంచె 

భీన్ను డైన ఉపనాయకుడికి సూచిసున్నది. ఇదే వ్యంగ్యార ౦, 
Te కానాల థి 

గా. నుచ్చిఇ సమాగమిస్పది తజ పిజీ అజ్ఞ పహరమేలేణ 
ove) జ జాజి 

ఏమేఅ కితి చిట్టసి తా సహి సజ్జను కరణిజ్ఞం. 19 

“శూయతే సమాగ మిష్యతి తవ పియోజద్య [పహరమ్మాలేణ 

ఏవమేవ కిమితి తిష్షసి తత్ సఖి సజ్జయ కరణీయమ్” 

వృ. అ తోపపతిం (పతి అభిసర్హుం (పస్తుతా న యుక్ష మితి 

'కయాచిన్ని వార్యతే. 

వ్యా, (పక రణ వై శిష్ట్యం (సందర్భం)వల్ల వాచ్యార్థ ౦ వ్యంజకం అవడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. ఉపపతి దగ్గరికి వెళ్ళడ ౦కోసం పయాణం అవు 

తూన్న ఒక స్త్రీతో ఆమె భర్త కొద్ది సేపట్లో [గొమాంతరంనుంచి రానున్నాడని 

విన్న ఆమె సఖురాలు, (పక్కనున్న వాళ్ళకి తెలియకుండా “ఉపపతివదరు వళ 
ద ౧ 

వద్దు” అని సూచిస్తూ పలికిన మాటలు. 

“జాము సేపట్లో (మూడు గంటల కాలంలో) సీ భర్త రానున్నా డని 

విన్నాను. సఖురాలా! ఇలాగే కూర్చున్నా వేమి? వంట మొదలైన పను లన్నీ 
చేసుకో”. 

అ|తేతి;. ఇక్కడ ఊపపతి దగ్గరికి వెడదాం అని వపయాణమైన ఒక 

.స్రీని ఆమె సఖురాలు “ఇప్పుడు యుక్తం కాదు” ఆని సూచించి నివారిస్తూన్నది. 



అవ. దేళ వై శిష్ట్యంవల్ల వాచ్యార్థం ప్యంజకం అవడానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు- 

శో అన్యత్ర యూయం కుసుమావచాయం 

కురుధ్యముతాస్మి కరోమి సఖ్యః, 

నాహం పొ దూరం (భమితుం స సుర్భా 

(పసీదతాయం రచితో ఒజ్షులిర్వః. 20 
జ 

పృ. అత వివికొాఒజయం దేశ ఇతి (పచ్చన్నకాముక స్ట్యయా 

భిసార్యతామ్ ఇతి ఆశ్యస్తాం (పతి కయాచిన్ని వెద్యతే. 

వి, సభీవేషం ధరించిన తన ఉపనా యకుణ్ణి తీసికొని వచ్చిన తన విశ్వాస 

ప్మాతురాలైన సఖురాలిని చూచిన పిమ్మట నాయిక అంతవరకు తనతో కూడి 

పుష్పచయనం ఇస్తూన్న సఖురాళ్ళతో ఆంటూన్న మాట లివి. 

అన్య తేతి _ “సఖులారా ! మీరందరూ పుష్పావచయనం మరొక చోట 

చెయ్యండి. నేను ఇక్కడనే ఉంటాను. నేను దూరంతిరగలేను. మీకు నమస్థారం 

అ తేతి. “ఈ _పదేశం వివిక్తంగా ఉంది. _పచ్చన్నకాముకుణ్ణి ఇక్కడ 

(ప్రవేశ పెట్టు” అని ఓర నాయిక తన విశ్వాస ప్మాతురాలైన సభితో ఆంటూన్నది.” 

వి. “మీరందరూ దూరంగా వెళ్ళి పువ్వులు కొయ్యండి” అనే వాచ్యార్థం 

మిగిలిన సఖురాళ్ళని ఉద్దేశించి చెప్పబడింది. ఈ వాచ్యార్థం చేత వ్యంగ్యం అయిన 

(పైన చూపిన) అర్థం విశ్శాసప్కాతురాలైన సలభిని ఉద్దేశించినది. ఇక్క_డ జన 

రహిత మైన దేశ విశేషాన్ని నిర్దేశించడంచేత ఈ వ్యం గ్యార్థం వ్యంజితం అవుతున్నది. 

అవ, కాల వైశిష్ట్యం వల్ల వాచ్యం వ్యంజక ౦ అవడానికి ఉదాహరణం చూపు 

చున్నాడు. 

గాథ. గురుతణపరవసన పిఅ కిం 

భణామి తుఇ మందభాఇణీ అహకమ్, 

అజ్ఞ పవాసం వచ్చని 

వచ్చ సఅం జేవ్వ సుణసి కరణీజ్జమ్. 
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“గురుజనపరవశ |పియ కిం భణామి తవ మన్దభాగినీ అహమ్, 

అద్య (పవాసం (వజసి (వజ స్వయమేవ [శోష్యసి కరణీయమ్. 

వృ. అతాద్య మదుసమయు యది (వజసి తదాహం తావత్ న 

భవామి; తవ తు న జానామి గతిమ్ ఇతి వ్యజ్యలే. 

వ్యా. (పవాసానికి వెళ్ళడం కోసం (పయాణ మైన నాయమనితీో నాయిక 

అంటూన్న మాటలు. 

గురు అణఇతి - “పెద్దవాళ్ళ మాటలు కొదొసలేని వాడా (| పింయా 1 మంద 

భాగ్యవంతురాల నైన నేను ఏమి చెప్పను | ఇప్పుడే (పవానాని! ఎళ్ళ్ళాలని ఉంటే 

వెళ్ళు. నేను ఏమి చేయనున్నానో నీవే వింటావు.” 

అతేతి _ “ఈ వసంతకాలంలో నీవు |ప్రవాసానికి వె'ళ్ళటట్టయితే నేను 

జీవించేది లేదు. నీకు ఏమౌతుందో తెలియదు”అని వ్యంగ్యం. 

ఏ. మధుమాసం అనే కాలాన్ని (అద్య అని) నిస్ధేశంచడంచేత ఇది కాల 

వెశిష్యంవల్ల కలిగిన వ్యంజక త్వం, 
ఒా= ఏ య 

వృ. ఆది గహణాత్ చేష్టాదేః. తత చేస్టాయా యథా. 

శ్లో. ద్వారోపా న్తనిర్నన్నరే మయి తయా సౌన్షర్యసారశియా 
(ప్రోల్లాస్యోరుయుగం పరస్పరసమాన క్తం సమాసాదితమ్. 

ఆనీతిం పురతః శిరోంశుకమధఃక్షిప్తే చలే లోచనే 

వాచ స్తత్ర నిహరితం (ప్రసరణం సంకోచితే దోర్తతే. 22 

వ్య. అత చేష్టయా (పచ్చన్నకా న్తవిషయ ఆకూత విశేపో ధ్వన్యతే. 

వ్యా. “పసావదేశకాలా దేః'అని (22వ కారికలో) 'ఆది'సదం (పయో 

గించడం చేత చేష్టాదులను కూడా _గహించాలి. అనగా చేష్టాదుల వర్ణ నంచేత 

కూడా వాచ్యార్థం వ్యంజకం అవుతుంది. చేష్ట వ్యంజకం అవడానికి ఉదాహరణం 

ఎట్టనగా - ఇవి ఒక నాయకుడు తన మితునితో ఆంటూన్న మాటలు- 
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ద్యారేతి = “నేను ద్వారం దగ్గర చాలా సమీపంలో ఉన్నప్పుడు సౌందర్యం 
చేత _శేష్టమెన శోభ గల ఆమె ఊరుద్వయాన్ని వి సరింపచేసి ఒకదానితో ఒకటి 
దగ్గరగా కలిపింది. తల ముసుగు ముందుకు లాగింది. కళ్ళు కిందికి పసరింప 

చేసింది, మాటలాడవద్దిస్నట్లు సైగ చేసింది బాహువులను దగరగా చేర్చింది”. 
1 గి 

Tee శా uly న లట. ౪ uv : ళా అతేతి. షర్మ. డి ఇష్టత, సచ్చున్నరూపంలో ఉన్న పియుని విషయంలో 

నాయిక పునస్వులో ఉన్న ఖూవవిఫషం ధ్యనింప (వ్యంజింప) చేయబడుతున్న డి." ( [ \ 

టై 

వి. ఊరుయుగింతో జీసిన నష్ట ఉపరతిసూ చకం. శిరోవస్తాంన్ని ముందుకు 

లాగడంబత రహస్యంగా రమ్మని సూచన, న్నేతాల కదలికచేత సూర్యాస్తమయం 

సంశకేతకాలం అని నూచన. శోరు మాయడండేత కోలాహలం లేని సమయంలో 

కోలాహలం చేయకుండా నమ్మని సూచన. బాహుసంయోజనంచేత నీకు ఆలింగ 

నం పారీతోషిరంగా ఇస్తా నని 

వృ. నిరాఠాజ్ఞ[ పతిపత్స యె పాపావసరతయా చ పునః పున 

రుదా|హియతే. వక్లాదీనాం మిథః సంయోగే ద్యికాదిభేదేన, అనేన 

క్రమేణ లక్ష్యవ్యబ్య మోశ్చ వ్యష్జకతృ్వముదాహార్యమ్. 

వ్యా. వ రృృవైశిష్ట్యం మొదలైన తొమ్మిది వ్యంజకత్వనిమితాలు , ఆదిశబ్బం 

చేత (గహించబడిన ఇష్ట అనే నిమితం మొత్తం పది నిమితాలకు పది ఉదాహర 

అలు చూవబడాయి. అయితే ఒకే శోరంలో వ కృ-బోదవ్య _ కాక్యాదివెకిష్యాలు 
ch రా అలాటి (వ) ఒ= ఏ 

రెండుమూడు గలిసి ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఉదాహరణకి _ “ఆల్లపి 

హులం" ఇత్యాది కోర ౦లో “పిహుల' రూపవాచ్య వైశిష్ట్యం, వకృవెశిష్ట్యం, బోద్దవ్య 

వైశిష్ట్యం మూడూ ఉన్నాయి. అదే విధంగా 'గురుఅణపరవసి ఇత్యాదిక్లోక ౦లో 

“అద్య అన్నప్పుడు రాకు వైశిష్ట్యం, 'గురుఅణ పరవసి అన్నప్పుడు వాచ్య వైశిష్ట్యం, 

వక్త అ బోద్దవ; ల కాల వైశిష్ట్యాలూ కూడా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా రెండు 

మూడు శ్లోకాలలో నే ఈ వది అంకాలకీ ఉదాహరణలు చూపవచ్చును కదా; 

పదింటికీ పది శోరాలు చూపడం ఎందుకు అని (వళ్నించుకొని సమాధానం చెపు 
af) 

తున్నాడు ఎ 

నిరా కాట్టేతి _ చదువుకునేవారికి నిసంశయంగా ఈ విషయం మనస్సులో 

హత్తుకోవడానికి, తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్పడం యుక్తం కదా (ప్రాప్తా 

6) 



వసరం) అనీ మాటిమాటికి ఉదాహరించబడుచున్నది”. “వ క్షృవైశిష్టాదులు 

రెండేసిగాని ఆంతకంచె అధికసంఖ్యలో కాని ఒక ఉదాహరణలో కలిసే ఆ చేదా 

లను పురస్కరించుకొని ఉదాహరణలు ఇప్పుకోవాలి. ఇదే పద్దతిలో (వాచ్యార్థం 
విషయంలో చెప్పిన పద్దతిలో) లష్యార్ధ వ్యంగాగర్జాల వ్యంజపిత్వానికి ఉదావార స్ సా, 
ణలు చూచుకోవాలి. 

శషశూర త నిమజ్జతి అతాహం దివసకం [పలోకయ 

మా పథిక రా త్యన శయ్యాయామావయోర్ని మజ్యుసి. 

వ్యా. ద్వికెతి :. ద్వికభేదంలో (రెండు కలిసిన భేనంలో వక్ళ._బోద్ద 
వ్యయోగంలో ఉదాహరణం ఎట్లనగా _ 

అర్థా ఇతి :. “రేచీకటితో బాధ పడుతూన్న పాంథుడా! ౫ ఆత ఇక్కడ 
మునిగిపోతుంది (కదలకుండా పడి ఉంటుంది. నేను ఇక్క.డ ఉంటాను. నగలే 

చూచుక్కో మా పక్కలలో పడ్డావు కసక!.” 
వి, రాతి తమ ఇంట ఆగడానికి వచ్చిన బాటనారీతో ఒక కులట 

అంటున్న మాటలు ఇవి. “నా అతా నేనూ మా(తమే ఉన్నాం, అయే అటనృద్ధు 

రాలు, మంచంమీదనుంచి లేవదు. ఇక్కడ నా మంచం; ఇర్భ.డిశీ రా” అనేది 
వ్యంగ్యార్థం. ఇక్కడ కులట వ శ్రి. యువకుడైన పొంథుడు బోద ద్ద వ్యుడు. ఈ 

ఇద్దరి వైశిష్ట్యం కలిసి ఉండడందేత వాచ్యార్థం వ్యంజరం అయింది. 

అవ. 'అర్జ వ్యజ్ఞుకతో చ్యతే' (21వ కారిక) అని అర్లానిరే వ్యంజక త్యం 
ఉన్నట్టు చెప్పబడింది. శబ్రానికి కూడా వ్యంజకత్యం లేని పదంలో కావ్యాన్ని 
“ధ్వనికావ్యం' అని చెప్పడం "ఏలా కుదురుతుంది ? శ ద్దార్థాలు రెండూ రలి'స్తేనే 
కదా కావ్యం ? అని ఆశంకించుకొని సమాధానం చెపుతున్నాడు. 

కా, శబ్ద ప్రమాణ వెద్యోఒర్జో వ్యన _కృర్థాన్తరం యతః, 
అర్థస్య వ్యష్షుక ల్వే త్ శ్దిస్య సహక కారితా, 29 టు ( 
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వృ. శ బ్రతి. నహి హి ప్రమాణా నర వేద్యో౬ ల్లో వ్యల్షక £. 
® జ 

ఇతి కావ్య పకాశే అర్హ వ్యజ్ఞుక తానిర్ణయో నామ తృతీయ ఉల్లాస. 

వ్యా, శబ్దేతి = యతః ఏకారణంవల్ల, శబ పమాణవెద్యః = శబరూప 
ళా (శ) 

మెన |పమాణంచేత తెలియదగిన, అర్థః = అర్థము, అరానరమ్ = మరియొక 
అ = 

dD a 

అర్ధమును, వ్యన క్రి=వ్యంజింవచేయుచున్నదో, తత్ జ ఆకారణమువలన, అర్థస్య= 

అరముయొరి ._, వాణక కతేంజువ ౦జక తగమునందు, శద్దస = శబ్బ్దముయొక 
థ 0 జే తై ళో $ § రా 

సహకారితా = సహరారితము. 

సహీతి :- శబ్దం తప్ప మరొక (పమాణంచేత తెలియబడే అరం వ్యంజ 
॥ a 

శం కాదు రదా ?" 

వి. (పధాసములైసి (పత్మక్ష_అనుమాన._ ఉపమాన-శ బ్దా లనే [ప్రమాణా 

లలో శబ్దం ఒకటి. ఈ శస పమాణంచెత గహించ బడిన అర్షమే మరొక అర్థాన్ని 

వ్యంజింపచేయగ లుగుతుంది గాని మరొక సత్యణది ప్రమాణంచేత (గ్రహించబడిన 

అర్థం వ్యం జింపచేయజాలదు. ఆందు చేత అర్ధం వ్యంజకం అని అన్నామం చే 

దాని వెనక శబ్దం ఉన్నదని పప్పిన ట్రే, ఈ "విధంగా అర్భవ్యంజక త్వస్థలా లలో 

శబ్దం సహరారీగా ఉంటుంది, అందుచేత వ్యంజకత్యం శద్దారోభ యనిష్ట మే కాబట్టి 

శచ్చారరూసకా వాన్ని “ధ్వని 'అనడం యుక్ర'మే. అయితే ఈ స్థలాలలో ఒకళబ్దం 

మార్చీ అదే అర్లం గల మరొక శబ్దం (ప్రయోగించినా అర్జం వ్యంజకం అవుతుంది 

కా బట్టి ఇర్కడ వ్యంజర త్యం అర్హగతం ఆని చెప్పడం జరిగింది. “పాధావ్యేన 

వ్యవదేశాః భవన్తి” అనే న్యాయంచే ఏత ప్రధానమైన అర్థాన్ని వట్టి ఆ పేరు. 

“బాలానందిని 'అనే కావ్య పకాశారధవ్యాఖ్యానంలొ అర్హ వ్యంజకత్వ 

నిర్ణ యపతిపాదకం అయిన తృతీయోల్లాసం సమాప్తం. 



అథ చతుర ఉలానః 
థి గు 

వృ. యద్యపి శబ్దార్ణయోర్శి రయి కృతే దోషగుణాలజా.రాణాం 

స్వరూపమభిధానియం తథాపి దర్శిణి |పదర్శిలతే ధర్మాణాం సేయో 

పాదేయతా జ్ఞాయతే ఇతి పథమం కావ్యభేదానాహ - 

కా. అవివక్షితవాచ్యో య స్నత్ర వాచ్యం భ వేద్ధ్యనా, 
ఆర్జాన్తరే సం (కమిత మత్య నం వా తిరస్కృతిమ్. 14 

వృ. లక్షణామూలగూఢవ్యజ్ష్య పాధాన్యే సల్నీవ అవివశ్షితం 

వాచ్యం యత సః “ధ్యనౌి ఇత్యనువాదాత్ ధ్యనిరితి జయః. 

వ్యా. యద్యపీత్యాది 5 శద్దార్గాల నిర్ణయం బీయబడిన పమ్ముట దోష 

గుణాలంకారాల స్వరూపమే చెప్పదగినది అనే మాట యుక మే అయినా ధర్మి 

(ప్రదర్శించ బడిన తరవాతనే ధర్మాల హేయత్యము, ఉపాదేయత 

బడుతుంది గాన ముందుగా కావ్య భేదాలను ఇప్పుచున్నాడు. 

ల్ు "మూ అతిలియ 
త్ర 

వి. “శబ్దార్థ కావ్యమ'అని కావ్యలత్షణం చెప్పిన తరవాత ఆ శద్దార్దాల 

స్వరూపం నిర్ణయించ బడింది. ఇంక లషణంలో చెప్పిన దోషాలు, గుణాలు, 

అలంకారాలు-వీటి స్వరూపం చెప్పడం న్యాయం అనే మాట నిజమే అయినా 

ధర్మి (ధర్మాలు కలది) అయిన కావ్యంయొ క్రస్వరూవం వూ ర్రిగా చెప్పిన తరవాతనే 

దానికి సంబంధించిన వని చెప్పే ధర్మాలలో వేటిని పరత్యజించాలి, వేటిని 
స్వీకరించాలి అనే విషయం స్పష్టం అవుతుంది రాబట్టి ముందుగా రావ్య వేదాలను 

చెపుతున్నాడు ఆని భావం. 

అవ. లక్షణామూలకం అభిధామూలకం అని ధ్యనికావ్యం రెండు విధాలు, 

వీటిలో మొదటిదైన లక్షణామూలకానికి “అవివషేతవాచ్యం' అనీ అభిధామూలకా 

నీకి వివక్షితాన్యపర వాచ్యం అనీ "పేర్టు ముందుగా లక్షణామూలకధ్యనికావ్యాని కీ 

లక్షణం చెప్ప దాని విభేదాలు చూపుతున్నాడు, అవ్వశ్చీరేతి _ అవివశ్షీత వాచః 
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=దెప్పుటకు ఉద్దేశింపబడని, అనగా అనుపయు క్తమైన లేదా ఆన్యయమునకు 
యోగ్యం కాని వాచ్యార్థం గల, యః ఏ ధ్వని ఉన్నదో, తత = ఆ, ధ్వనౌజ 
ధ్వనియందు (ఉత్తమకావ్యమునందు), వాచ్యమ్ = వాచ్యార్థము, ఆర్థానరే = వాచ్య 
అజ్యార్థాలకి సాధారణ మైన ఆర్గమునందు, సం|క్రమితమ్ == సం|క్రమింపచేయ బడిన 

దిగా గాని, అత; (నమ్ = మిక్కి లి, తిరస్క్టృతం వొజుతిరస్కరించబడినది గాని, 
(విడపబడినది గాని) భవేత్ అగును, 

లకదణేతి:. “అషణామూల మెన గూఢవ్యంగ్యానికి పాధాన్యం ఉన్నప్పుడే 
దేనియందు వాచ్యం వివశ్నితం కాదో ఆది, “ధ్యనౌ' అని అనువదించడంచేత 

“అది' అనగా ఆ ధ్యని అని అర్థం", 

వి. “తత ధ్వనొ' (ఆ ధ్వనియందు) అని ఆనువదిస్తున్నాడు గాన “యః 

ఆనేదానికి “ఏ ధ్వని” అని అర్థం అని భావం, లక్షణామూలక మైన గూఢవ్యంగ్యం 

1పధానంగా ఉన్న కావా[నికి 'అవివక్షీతవాచ్యధ్వని' అని పేరు. ఈ. ధ్వనిలోని 

వాచ్యార్గం అనుపయుక్తం లేదా “ఆన్యయాయోగ్యం. అందుచేతనే దీనికి ఆ పేరు, 

ఈ వాచ్యం మరొక అర్థంగానై నా మారిపోతుంది లేదా వూరి గా విడవబడుతుంది. 

అని కారిక భావం. 

వృ. తత్ర చ వాచ్యం క్యచిదనుపయుజ్యమానత్వాత్ అర్హాన్తరే 

పరిణమితమ్. యథా. 

శో త్యామస్మి వచ్మి విదుషాం సమవాయో౬ (త్ర తిష్టతి 

ఆత్మీయాం మశఠిమాస్థాయ స్థితిమ(త్ర విధేహి తత్, 28 

పృ. అత వచనాది ఊపదేళాదిరూపత యా పరిణమతి. 

వ్యా. త్మలేతి- ఆ అవివక్షితవాచ్యధ్వనిలో , కొన్ని చోట్ల వాచ్యం ఊప 

యోగించకపోవడంచేత మరొక అర్జంగా పరిణమిస్తుంది (మార్చు చెందుతుంది). 

ఎటనగా. త్వామస్మీతి: విద్యత్సభకు వెడుతూన్న ఒకనితో ఆప్పకు చెపుతూన్న 
గ —_ 

మాట లివి. “నేను నీకు చెబుతున్నాను. ఇక్కడ విద్వాంసుల సముదాయం ఉంది. 

అందుచేత సీ బుద్దిని అవలంబించి సావధానంగా మసలుకో”. 

ఆ|తేతి. “ఇక్ళ_డ వచనాదికం ఉపదేశారిరూపంలో పరిణమించింది”. 
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వి. 'ఆస్మీ” అనగా నేను అని అర్హం. విభ_క్రిపఠిరూవకావ్యయం. (విభ 

క్ష్యతం వలె కనబడే అవ్యయం). వాక్యం చెప్పబోతూ మళ్ళీ “వచ్చ్మి' ఆని చెప్పడం: 

అనవసరం. ఆందుచేత 'వచ్చ్మి” అనగా “ఉపదేశిస్తున్నాను' అని ఆర్థం, హిత సాధ 

నత్వం వ్యంగ్యం. 'విదుషామ్' అనేదానికి 'సర్వళాస్త్రవిశారదులు” అనీ “అలీ 

యామ్” అనేదానికి 'శాస్త్రదృష్టిగల నీబుద్ధిని' ఆనీ అర్జాలు. మరొర విధంగా (పవ 

రి స్తే పరిహాసాస్పదుడవు ఆపుతావు అని వ్యంగ్యం. ఈ విధింగా ఇర్తడ వాచ్యార్థం 

మరొక రూవంలో మారినది కాబట్టి ఆర్జాం తర సం (రమితావివక్షి తవాచ్యధ్యనికి 

ఉదాహరణం. 

వృ. క్వచిదనుపపద్యమానతయా  ఆత్యన్తం తిరస్క్టృతమ్. 

యథా- 

లో ఉపకృతం బహు తత్ర కిము చ్యతే 

సుజనతా (ప్రథితా భవతా వరమ్, 

విదధదీదృశ మేవ సదా సఖే 
సుఖితమాస్స్య తతః శరదాం శతమ్. 24 

వృ. ఏతదపకారిణం (పతి విపరీత లక్షణయా రశ్చిద్యకి. 

వ్యా. క్వచిదితి. కొన్ని చోట్ల వాచ్యార్థం ఉపపన్నం (యుక్తం) కార 
పోవడంచేత అత్యంతం(పూర్తి గ్రా కప్పబడి పోతుంది (విడ వబడుతుంది). ఎట్లనగా. 

వందలకొ లది సంవత్సరాలు హాయిగా ఉండు”. 

ఎతదితీ_ ఒకడు ఈ మాటలు అపకారంచేసినవానిశో వివపరీతలడణలో' 

ఆంటున్నాడు, 

ఏ. అపకారాలుచేసిన, మితుడ నని చెప్పుకొనే ఒకనితో అన్న మాట 

లవడంచేత ఇక్కడ, వివరీతలక్షణచేత, “ఉపకృతమ్' అన్నదానికి “ఆ వకృతమ్' 

అనీ, 'సుజనతాి అన్నదానికి “దుర్దనతా' అనీ, 'నళే' అన్నదానికి తో” అనీ 
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“సుఖితమ్' అన్నదానికి 'దుఃఖితమ్' అనీ అర్దాలు. అపకారాదుల ఆధిక్యం 

వ్యంగ్యం. ఈ విదంగా “ఉ పకృృతం' ఇత్యాదులు వాచ్యారాలను పూరి గా విడిచి 
(12) — 

వేయడంచేత ఇది ఆత్యంత తిర స్మృతా విపక్షితవాచ్యధ్వనికి ఉదాహరణం. 

ఇ nn WwW ఇ శ ఇ 
వృ. అన్యపర మె, వ్యజ్యనిష్టమ్. 

వ్యా, వివవ్షీత మితి. యత = ఎక్కడ, వాచ్యమ్ = వాచ్యార్భము, వివశ్ని 

తమ్=విపక్షి తమో, చెప్పడానికి ఇష్ట మెనదో, ఆన్యవరం చ = వ్యంగ్యార్లపర మో, 

అనగా |పధానంగా వ్యంగ్యార్థాన్ని బోధిం చడాని శే ఉద్దేశించ బడి తాను ఆ పధా 

నంగా ఉంటుందో, సః= అది. అపరః == వివశీతాన్యపరవాచ్యధ్వనిగా , ఉచ్యతే 

= చెప్పబడుచున్నది. 

అన్యేతి:. అస్యవేరమ్ వ్యంగ్యనిష్ట మైనది; | పధానంగా వ్యం గ్యార్థం బోధిం 

చడానికే ఈ వా చ్యార్తం ఉదిషం అవడడంచేత వ్యంగ్యారంలో నే వ్మిశాంత మైనది 
థి దబ థి మె 

అసి అర్థం, 

కౌ కోడప్యలత్షుక్రమవ్యజ్య్య లక్ష్యవ్యజ్య(క్ర మః పరః శిర 

వృ, అలశేతి- న ఖలు విభావానుభావవ్యభిచారిణ ఏవ రసః; ఆపి 

తు రససెః ఇతి అస్తి |క్రమః. స తు లాఘవాన్న లక్ష్యతే, 

వ్యా. ఏష ఇతి:. ఏషః చ = ఈ వివక్షితాన్యపరవాచ్యధ్వని కూడ. 

కోజ_పీతి_ కః అపి==నిర్భచింపశక్యం కాని చమత్కారం కలిగించే ఒకటి, 

అలక క మః = గురించ శక్యం కొని [కమం గల వ్యంగ్యము కలది. పరః == 

వ గం క = వంగ౪ము, రెండవది, లడ్యు | మవ్యజ్మ్యః = లక్ష్య[కమవ్యంగ్యము 

న ఖఇల్వితి:- “విభావానుభావవ్యభిచారు లే రసం కాదు; మదేమనగా రసం 
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వాటిచేత (కలుగుతుంది) కాబట్టి కమం ఉంది. అయినా అది లాఘవంగేత 
సరి ౦చబడదు.” 

వి. అలక్ష్మకమవ్యంగ్యం, లత్య్యరమవ్యంగ్యం అసి వివిడ్షీతాస్యపరవాచ్య 
ధ్వని రెండు విధాలు. రసాదులు ఆలచ్యుకరమవ్యంగ్యం. పదా వానుభావాదులు 
వాచ్యార్థాలు. అ వాచ్యార్జాల చేత రనాదులు ప్యంజింవచేయబడతాయి. అనగా విభా 
వాదివాచ్యార్థాలు వ్యంజకాలు, రసాదులు వ్యంగ్యాలు, ముందు ఆధి ధాళ కిచేత 
విభావాదివాచ్యార్థాల జ్ఞానం రలిగిన పిమ్మటనే ప్యంగ్యాలె న రసనాదుల (పలీతి 
కలుగుతుంది. ఈ విధంగా ముందు వాచ్యార్థం తరవాత వ్యంగ్యార్థ ం అని ఆ 
రెండింటికీ [కమం ఉంది. కాని వాచ్యార్థం తెలిసిన ఎంటనే వ్యంగ్యార్హం స్పురించ 
డంచేత కమం లేకుండా రెండర్భాలూ ఒకే సమయంలో స్పురీన్లూన్నాయా 
అన్నట్లు ఉంటుంది. శతప్మతప్మత శత భేదనన్యాయంచేత అఆ (కమం గుర్తించ 
బడదు. ఆందుచేత ఇవి (రసాదులు) అసంష్య|తమాలు. నూరు తామరను 
రేకులు ఒకదానిమీద ఒకటి చొప్పున దొంతరగా పేర్చి ఆ దొంతరను వాడియైన 
సూదితో గుచ్చినప్పుడు ఆ సూది ఒక్క మారుగా అన్ని రేకులనూ గుచ్చినట్టు 
కనబడుతుంది. వాస్తవంలో ఆ సూది మొదట మొదటిరేకునూ, తరవాత రెండవ 
రెకునూ, తరవాత మూడవ రేకునూ- ఈ విధంగా నూరు రేకులను చీలునుంది. 
శ్మీఘత చేత క్రమం తెలియదు. ఇదే “శతప తవ తక త భేదన్యాయం". - 

వృ తత. 

కా. రసభావత దాభాసభావళా న్యాదిరక్రమః, 
PU 2) 

భిన్నో రనాద్యలజ్కారాదలజ్కార్యతయా స్థితః. 96 

వృ. ఆది గహణాద్భావో దయభావసంధిభావళబలత్వాని. (ప్రధాన 
తయా యత స్టితో రసాదిస్త|తాలంకార్యః; యథోదాహరిష్యతే. అన్య|త 
అల్ల వాటి జం న్ జ ఇ [పధానే వాక్యార్థే య తాజబ్జభూతి రసాదిన్త్మత గుజీభూత వ్యజ్ల్యే రసవ 
(తేయఊర్ణ స్విస మూహితాదయో ఒలంకారాః. తేచ గుభీభూతవ్యజ్యాథి 

a 
ధానే ఉదాహరిష్యన్నే. 

వ్యా, తత ఆ ఆలష్యి[క మవ్యంగ్య-_ లథ్య_కమవ్యంగ్యాలలో. 
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ర సేతి:. రసాద్యలంకారాత్ = రసాద్యలంకారముకం చె, థభిన్నః = వేరెన, 

ర సభావత దాబాసభావశాన్యాదిః = రసం, భావం, రసాభాస, భావాభాస, భావకాంతీ 

మొదలైనది, అలంకార్యతయా = అలరంకరించదగినదిగా, (యత = ఏ ధ్యని 
యందు), స్థితః = ఉన్నదో ఆ ధ్వని, అ|కమః = ఆలక్య[కమవ్యంగ్యము. 

ఆధీతి:. “ఆది అనడంచేత భావోదయ. భావసం ధి.భావశబలత్వాలు 
(గహించబడతాయి. ఎక్కడ రసాదికం |వధానంగా ఉంటుందో ఆక్కడ అది 
ఉదాహరించబడనున్నట్టు, అలంకారం. వాక్యార్గం (ప్రధానంగా ఉన్న ఏ ఇతర 

స్థలాలలో రనాదికం అంగం అపుతుందో అట్టి గుణీభూతవ్యంగ్యంలో రసవత్ 

(పేయస్.ఊర్జన్వి.సమాహితాద్యలం కారాలు. అవి గుణీభూతధ్వనిని గూర్చి వివ 

రించేటప్పుడు ఉదాహరించబడ గలవు”. 

కారీక లో “కాన్యాది' ఆని “ఆది” పదంచేత భావోదయాదుల్ని (గ్రహించాలి. 

రసాదులు ఎక్కడ |పధానంగా ఉంటాయో అక్కడ ఆ రసాదులు ఆలంకార్యాలు. 

అనగా అలంకారాలు ఆ రసాదుల్నే అలంకరిస్తాయి. ఆలాంటి (పధానరసాలు 

ఆలంకారాలు కావు. ఎక్కడైతే వాక్యార్గం (ప్రధానం ఆయి రసాదులు అంగంగా 

ఉంటాయో ఆలాంటి గుణీభూ తవ్యంగ్యకావ్యంలో రసాడులు అలంకారాలు 

ఆవుతాయి. రసం ఆంగం అవుతే రసవదలంకారం. భావం అంగం అవుతే | పేయో 

అలంకారం, రసాభాసం కాని, భావాభాసం కాని అంగం అవుతే ఊర్షస్వి ఆలంకారం, 

'భావశాంతి అంగం అవుతే సమాహితాలంకారం. 

వృ. తత్ర రసస్వరూపమాహ--- 

గ్రే కారణాన్యథ కార్యాణి సహకారీణి యాని చ, 

రత్యాదేః స్థాయినో కోరే ః తాని చేన్నాట్యకావ్యయోః 217. 

విభావా అనుభావాళ్న కథ్యన్న వ్యభిచారిణః 

వ్యర్తః న తై ర్వీధావా ద్యైః స్థాయీ భావో రసః స్మృతః 21 

వ్యా, త్మలేతి :. ఆ రసబావాదులతో రసం లక్షణం చెపుతున్నాడు... 

కారణానీతి _ లోకే = లోకంలో, రత్యాదేః = రతిమొదలై న, స్థాయినః= 
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స్థాయిభావంయొక , యానిడుఏ, కారణానిడ=కొరణము4:, అథ = మరియు, 

కార్యాణి == కార్యాలూ, సహకారీణి = సహకారులు ఉన్నవో, తానిజ అవియే, 

నాట్యకాహ్యయోః చేత్ = నాట్య - | రూపర) _ కావ్యములయం్టైతే, విథావాః౬ 

విభావాలు అనీ, అనుభావాః చ = అనుధావాలు అగీ, వ్యృధిచాగిణ॥ 2 వ్యభిచార 

భావా లని, రథ్య నే = చెప్పబడుచున్నవి. ఫైఃిఐ ఆ, నిభావాదైగః=విభావాదుల. 

చేత, ప్యర్తః = వ్యంజింపచేయ బడిన, స్థాయీ = స్థాయి అయిన, ఖవావః భావం, 

రసః రసం అని, స్మృతః = చెప్పబడింది. 

లోకవ్యవహారంలో, ఒర నాయకుని మనస్సులో నాయిరను చూడగానే. 

“రతి '(|-పేమ)అనే భాపం పుట్టింది. లేదా నాయ కబ్ది చూడగానే నాయిక వునస్సులో 

రతి పుట్టింది. నాయకుని మనస్సులో పుట్టిన రతికి నాయిర, నాయిక మనస్సులో 

పుట్టిన రతికి నాయకుడు కారణం. చం[దోదయం, వివి ర్మపదేశం మొదలైన 

వాటివల్ల ఆ రతి పుష్టి చెందుతుంది. అందురు రారణం చందోదయా దులు. ర 

విధంగా రతి పుట్టడానికి, అది పుష్టి పందడానికీ ఇవి కారణాలు. లోకంలో 

కారణాలు అన్న వాటికే దృశ్యకావ్యాలలోను, [శవ్యకావ్యాలలోనూ విభావొలు 

అనిపేరు. ఆలంబనవిభావం, ఉర్జీపనవిభావం అని విభాసం రేండు విధాలు. 

కావ్యాదుల్లో వర్ణించిన నాయకుని మనస్సులో పుట్టిన రతికి రారణం సాయిక. ఆమె 

ఆ రతికి ఆలంబనవిభావం, నాయిక మనస్సులో పుట్టినదొనికి నాయకుడు, 

ఆలంబనవిభావం, రతి పుష్టి చెందడానికి కారణాలై న వతందోదయాదులు 

ఊర్జీిపనవిభావం. ఉద్దీపనం అనగా పుట్టినదానిని పుష్టం నేయడం అని అర్థం, 

హృదయంలో అణగి ఉన్న రత్యాదిస్థాయిభా వాలను మేల్కొలిపి ఆ నాందించ 

డానికి యోగ్యం ఆయినవాటినిగా చేసేవి కాబట్టీ కారణాలకి విభావాలు అని 

"పేరు. “విభావయ న్రి = రత్యాదీః ఆ సార్రదయోగ్యతాం, నయ న్సి ఇతి విభావాః" 

అని విగహం. 

మనస్సులో రతి జనించి కొంబెం పుష్టం రాగానే లోకంలో డీకంటిచూపులు, 

ఆయా అవయవాల కదలిక, ఒక రక మైన సంబాషణ మొదలై నవి (ప్రారంభం, 

అవుతాయి. ఆవి మనన్సులో పుట్టిన రతివల్ణ జనించాయి గాన దాని కార్యాలు. 

వాటినే కావ్యాదులలో ఆనుభావాలు అంటారు. రత్యాదులు అనుభవంలోనికి 

వచ్చేటట్లు చేసాయి కాబట్టి వీటి కా పేరు. ఈ చేష్టాదులను చూడగానె ఆ వ్యకి 
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మనస్సులోని రతిని గూర్చి తెలుస్తుంది కదా? “అనుభావయ ని ఇతి ఆనుభావాలో 
ఆని విగహవాక్యం. - 

మనస్సులో పుట్టి ఆ యా చేష్టలరు కూడా కారణం అయిన రతి కొంత 

సేపు పూర్తిగా శరీరంలో వ్యాపించడానికి లేదా ఆ యా కార్యాలను పుట్టించడానికి 

సహకారించే నిర్వేదం మొదలైన భావాలని లోకంలో సహకారులు అంటాం. వీజికే 

కావ్యాలలో వ్యభిచారులు అని పేరు. మనస్సులో పుట్టిన రతి ఆంతటా వ్యాపించేటట్టు; 

శరీరం అంతా దాని (పభావం కనబడేటట్టు చేయడానికి, దానివలన మరికొన్ని 

కార్యాలు పుట్టడానికి ఇని ఉపకరిస్తాయి. రత్యాదుల్ని మాటిమాటికి వ్యంజింప 

చేస్తాయి. ఈ విధంగా “(రత్యాదీన్ స్టాయిభావాన్). విశేషేణ అభితః (కాయే) 

చారయనన్రి ఇతి వ్యభిచారీణః," “నిశ షేణ అధితః చారయ ని = ముహుర్ముహుః. 

అభివ్యజ్ఞయ న్తి ఇతి వ్యభిచారిణి £:”; శని శేషేణ అభిత; (ఆభిముఖ్యేన, కార్యజననే: 

ఆనుకూల్యేస చర స్రీతి వ్యభిచారిణః” అని దీనికి విగహం చెప్పవచ్చును. 

చః విభావాను భావానుభావవ్య భిచారభావాల చేత వ్యంజింపచేయబడిన 

స్థాయిబావమే రసము, స్థాయిభావం అనగా కొంత సేపు అవిచ్చిన్నంగా ఉండే 

భావం. ఇతరభావాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి పుట్టి ఆంతరిస్తున్నా ఇది మాతం, 

అనుస్యూతంగా కొంతసేపు స్థిరంగా ఉంటుంది. 

వృ. ఉగ్రం హి భరతేన “విభావానుభావవ్య భిచారిసంయోగా 

(దసనిష్ప త్తి" ఇతి. ఏతద్వివృణ్వతే - “విభావైర్లలనోద్యానాదిభిరాలమృ 

నోద్దీపనరారణై : రత్యాదికో భావో జనితః, అనుభావై ః కటాక్షభుజా షేప 

_(పభృతిభిః కార్ర్యైః _పతీతియోగ్యః కృతః, వ్యభిచారి భిర్ని ర్వేదాదిభిః 

సహకాగిథిః ఉపచితో ముఖ్యయా వృత్యా రామాదావనుకార్యే త|దూప. 

తానుసంధానాన్న ర్రకే౭.పి పతీయమానో రసః” ఇతి భట్టలోల్లట. 

పభ్భతయః. 

వ్యా. ఉక్తం హీతి;- “విభావానుభా వవ్యభి చారిభావాల సంయోగంవల్ల రసం. 

నిషృసన్నం అవుతుంది,” అని భరతుడు చెప్పినాడు కదా ? దానిని వివరించు 

చున్నారు. “విభావై 1== లలసలు ఉద్యానాదులు అయిన ఆలంబనోద్దీపనకారణాల 

చేత పుట్టించబడిన రత్యాది స్థాయిభావం, ఆనుభావై = కటాషాలు, కర ప్రసారాలు. 

మొదలైన కార్యాలదేత వతీతికి (తెలియడానికి) యోగ్యమెనదిగా చేయబడి, 



92 కావ్య పకాళ 

ప్యభి చారి భిః == నిర్వేదం మొదలై నే సహరారులచేత వృద్ది హొందింప బడి (పోషింప 

బడి), అనుకరించదగిన రామాదులయందు ముఖ్యవృ త్రిచెత (ప్రధానంగా ఉన్నా 

దూడ ఆ రామాదిరూపంలో ఉన్నట్లు భావన చేయడ ౦పల్ల నరకునిలో అరోపించ 

బడి రస మని చెప్పబడుతుంది” ఆని భట్టలోల్లటుడు మొదలె నవారు 

వి. భట్టలోల్లటాదుల మతం |పకారం రసం [పధానంగా రామాదులలోనే 

ఉంటుంది. నాట్యంలో (రూవకాలలో) నటుడు రామాదుల వేషభూషాదులు ధరించి 

ఆ విధంగానే మాటలాడుతూ రామాదుల్ని ఆనుకరించడంచేత నటుడిలో కూడా 

రసం ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. రతి మొదలై నవాటిశే విభావాదులతో సంబంధం 

ఏర్పడినప్పుడు ఆవి 'రసం* అవుతాయి, (శృంగారాన్ని గూర్చి చర్చించేటప్పుడు) 

ఆలంబనం ఉద్దీపనం అనే ద్వివిధ విభావాలవల రతి పుడుతుంది. వాస్తవానికి 

రత్రి పుట్టేది ఆలంబనవిభావం చేతనే. పుట్టిన రతికి కొంత పుష్టి ర లిగి స్తాయి 

కాబట్టి ఉ ద్దీపనవిభావాలను కూడా రతికి కారణంగా చెప్పడం బరుగుతూన్నది 

ఒక్కొా-కప్పుడు ఆలంబనవిభావం ఉన్నా సుందరమైన పరిసరాలు వివి క్రస్థానం 

మెదలైన ఉద్దీపనవిభావాలు లేకపోతే రతి పుట్టక పోవచ్చు కూడ. ఈ విభా 

వాలకీ రతికీ ఉన్న సంబంధం జన్యజనకభావసంబంధ 0. రతి జన్మం, పువ్రేది; 

విధావాలు జనకాలు, పుట్టించేవి. కరటాగశవీషణం మొదలైన అనుభాపాలు రతివల్ల, 

పుట్టిన (రతి కార్యాలు. వాటిని పట్టి ర్త ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ అనుఖొవాలకీ 

రతికీ గమ్య _ గనుకభావసంబంధం. తెలువబడేది రతి, తెలిపేవి అనుభాబాలు. 

లజ్జమొదలై న విభావాలు రతిని బాగా పరిపుష్టం చేసి శరీరం అంతా హ్మపీంచేటట్లు 

చేస్తాయి. కాబట్టి వీటికీ రతికీ మధ్య ఉన్న సంబంధం పోష్యపోషక భావసంబంధం, 

రతి పోషించదగినది, విభావాలు పోషించేపవి. ఈ విధంగా రదెిడో నిభొవానుధావ 

వ్యభిచారిభావాల సంయోగంచేత, కలయికచేత, రామాదులై ౫ అనుకార్య 

వ్యక్తులలో శృంగారరసం పుడుతుంది. బాగా అభినయాదులు బీయగండేత 
నటుడిలో కూడ ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. 

ఈ విధంగా భట్టలోల్రటాదుల మతం |పకారం (స్థాయిణాము == స్థాయి 

భావములకు) విభావానుభావవ్యభిచారిసంయోగాత్ _ (విభావ) అలనాది రూపాలైన 

ఆలంబన విభావాలతోను, ఉద్యానాదులై న ఊద్దీవనవిభావాల తోను ఉత్పాద్యోత్సాదర 

రూప పసంబంధంవల్లా, (ఆనుభావ = ) కటావములు, హ స్రచొలనాలు మొదలైన 
కార్యాలైన ఆనుబావాలతో గమ్యగ మకభావరూవసంబ ౦ధంవల్దా, (వ్యభిచారి జ ) 



శ 4 అ ॥ చతుర్జోల్దాసం gg 

నిర్వేదం మొదలైన వ్యభిచారీభావాలతో పోష్యపోషకభావసంబంధంవల్లా, రస 

నిష్ప త్తిః = వరసగా రసం యొక్క ఉత్ప త్రి, అభివ్యక్తి, పుష్టి కలుగుతుంది. 

అని రస స్ఫూతానికి ఆర్థం, సూూతంలో లేకపోయినా నాట్యశాస్త్రంలో తరవాత 

(పతిపాదించబోయే రీతిని పట్టి 'స్తాయినామ్' అనే పదాన్ని అధ్యాహారం తెచ్చు 

కొసి అర్భం బప్పుకోవాలి. 

58 మతం |పకారం రసం అనుకగింపబడే రామాదులలోనే నిష్పన్నం 

అయేటట్టయిలే అ రసనిష్పత్రి లేని ,సామ+జికులకు రసాస్వాదం ఎలా కలుగు 

తుంది? అందుబత శ్రీశంకుకాదులు దానిని మరొక విధంగా వ్యాఖ్యానించారు. 

వాళ్ళ మతాన్ని (ప్రతిపాదిస్తున్నాడు. 

వృ. “రామః ఏవాయమ్' “అయమేవ రామః ఇతి, 'నరామో౬ 

యమ్” ఇత్యా త్తర కారి కే బాదే 'రామో౭యమ్” ఇతి, *'రామః స్యాద్వా న 

వాయమ్' ఇతి, 'రామసద్భశః అయమ్' ఇతి చ సమ్యజ్మి థ్యాసంశయ 

సాదృశ్య[వతీతిభ్యః విలక్షణయా చి తతుర గాదిన్యాయేన '“రామో౬ఒ. 

యమ్” ఇతి [పతిపత్యా [గాహ్యే నటే- 

శ్లో “సయం మమాడ్లేషు సుధారసచ్చటా 

సుపూరకర్పూర శలాకికా దృళోః, 
మసోరథ శ్రీర్మననః శరీరిణీ 

ప్రాణేశ్వరీ లోచనగోచరం గతా, 25 

శో “ది వాదహమద్య తయా చపలాయతనే త్రయా వియు కశ్చ 

ఆఅపఏంర లవిలోలజలదః కాలః సముపాగతళ్చాయమ్” 26 

ఇత్యాదికా వ్యానుసంధాన బలాచ్చికాభ్యాస నిర్వ ర్రితస్వకార్య 

[పకటనేన చ నటేనై వ |పకాశితైః కారణకార్యసహకారిభిః కృతిమైరపి 

తథానభిమన్యమానై ర్విభావాదిళ బ్బవ్యప దే శై $ః సంయోగాత్ గమ్యగ మక 

భావరూపాత్ అనుమీయమానోఒపి వస్తుసౌన్టర్యబలాక్ రససీయత్వేన. 
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ఆన్యానుమీయమానవిలక్షణః, స్థాయిల్వేస సంభావ్యమానో రత్యాదిర్భా 

వస్త|తాసన్నపి సామాజికానాం వాసనయా చర ష్యమాణో రస ఇతి 

(శ్రీశ జ్కూక:ః,. 

వ్యా. రామ ఇతి-'ఇతడు రాముడే', “ఇతడే రాముడు” అని, “ఇతడు 

రాముడు కాడు అని తరవాత బాధాజ్ఞానం కలగబోయే స్టితిలో “ఇతడు రాముడు” 

అని, “ఇతడు రాముడేనా కాదా” అని, “ఇతడు రాముడు వలి ఉన్నాడు”. అని 

సమ్యగ్ జ్ఞాన- మిథ్యాజ్ఞాన - సంశయజ్ఞాన- సాదృశ్యజ్ఞాననాలకం టె ఏలడణ మై? 

చి తతురగాదిన్యాయంతో కలిగే “ఇతడు రాముడు” అనే జ్ఞానం నేత [(గహింపబడే 

నటుని యందు, (దీనికి “అనుమీయమానః' 'ఆనుమితం అవుతున్న అన్న దానితో 

అన్మ్యయం- “ఈమె నా అవయవాల మీద వర్థించే అమృతరసవగం; ౫ కోళ్ళకు 

కర్పూరంతో తయారుచేసిన అంజనళలార (కాటుక రణిర); నా మనస్సులోని 

మనోరథాల మూర్తీభవించిన లక్ష్మి; అట్టి ఈ నా (పాణేశ్వంి నొ కంట్ బడినది” 

(ఇది సంయోగశ్ళంగారానికి ఉదాహరణం) - “దై వవశంచేత నేను ఈనాడు చంచల 

విశాలనేతయెన నాపియురాలికి దూర మైనాను, దట్టమైన మేమాలు ఎగురుతూన్న 

ఈ కాలం వచ్చిపడింది” (విపలంభశృంగారానికి ఊదా హరణం) ఇత్యాది కావ్యాల 

భావాలను మాటి మాటికీ భావనచేయడంవల్ల, నికలు (ఉపదేశం) చత, అభ్యసించడం 

చేత స్వకార్య్మపకటనం, అనగా తాను చేయవలసిన అభినయంయొక్క |పకటనం 

నిర్వ రిస్తున్న నటు డే [పకాశింపచేస్తున్న, కృతిమాలే అయినా ఆలా [గహింపబడని, 

విభావాదిశబ్లాల చేత చెప్పబడే కార్య కారణ.సహకారులతో సంయోగంవలన, ఉసగా 

గమ్య గమకభావరూపసంబంధం వల్ల, అనుమీయమాన మైనా వస్తుులో ఉండే 

సౌందర్యం యొక్క బలంచేత అనుమీయ మానములై న ఇతరవస్తువులకంటి ఏల షణ 

మైన స్థాయిగా తెలియబడుతున్న రత్యాదిభావం ఆ నటునిలో లేకపోయినా 

సామాజికుల వాసనచేత ఆస్వాదించబడుచు రసం ఆపుతుంది అని శ్రీ శంకురుడు. 

వి, భరతుడు నాట్యశాస్త్రంలో రూపకాలనే దృష్టిలో ఉంచుకొని రసాన్ని 

[పతిపాదించాడు. ఆందుచేత నాట్యశాస్త్ర పాచీనవ్యాఖ్యాతలు కూడ ఈ రస 

'సూతాన్ని నాట్య పయోగానికి అన్వయించేటట్టుగా నే వ్యాఖ్యానించారు. రసాన్ని 

ఆతి పధానవిషయంగా [శవ్యకావ్యాలలో కూడ వేళ పెట్టినవాడు (శబ్దవ్యాపారా 

అనుగూర్చి మాట్లాడ డం చేత) బహుశా భట్టనాయకుడు అని చెవ్పవచ్చునేమో. ఆతని 
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గంథం లభించడం లేదు గాన నిశ్చితంగా చెప్పడం కషం. మనకు తెలిసినంత 
ల 

వరకు (శవ్యరావ్యాలలో కూడా రసానికి పాధాన్యం ఇచ్చిన అత్మిపాచీనులలో 

ఆనందవర్టనుడు మొదటివాడని చెప్పడానికి సందేహంలేదు. మనం వెనుక చూచిన 

భట్టలోల్లటమతం ఠః శీ శంరుకుని మతం కూడ రూపకాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 

(పతిపాదించినవె. 

ఒర వస్తువును గూర్చిన యథార్థజ్ఞానాన్ని కలిగించేది [పమాణం. |పమాణ 

సంఖ్య విషయంలో అభ్మిపాయ ఖేదం ఉన్నా ప్రత్యక్షం, అనుమానం, శబ్దం అనే 

మూడు వమాణాలు (ప్రధానమైనవి, చక్షురాదీం దియాలు (వత్యక్షపమాణం. 

వాటివల్ల కలిగిన జాసం కూడా పత్యక్షమే. ఒక వస్తువు కనబడగానే దానిని 

పట్టి మరొక దాసిని ఊహించడం అనుమాన ప్రయోజనం. “యత యత ధూమః 

తత్ర తతాగ్నిః” (దూమం ఉన్నచోటల్హా నిప్పు ఉంటుంది) అనే వ్యాప్తి జ్ఞానం 

ఉన్నవానికి దూరంగా ఉన్న కొండమీద ధూమం చూడగానే. “వర్వతో వహ్ని 

మాన్, దూమార్” (పర్వతంమీద నిప్పు ఉంటుంది; ధూమం కనబడుతున్నది 

గాస్స అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇక్కడ దూమం అనే హేతువు చేత అగ్ని 

అనుమితం అవుతుంది. ధూమం హేతువు”, అగ్ని “సాధ్యం” లేదా 'అనుమేయంి, 

“పర్వతో వహ్నిమాన్! అనేదానికి 'అనుమితి' అని పేరు. “యత యత ధూమః 

తత తశాగ్నిః' అనే దానికి వ్యాప్తి అని "పేరు, 

శ్రీశంకురుని అధి పాయం (ప్రకారం ఆ యా హేతువులచేత సామాజికుడు 

నటుడిలో ఉన్నట్లు ఊహించే (అనుమేయమైన) సాయిభావమే రసం. నటుడు 

గురుప్పవద్ద సరియైన శిక్షణ పొంది చాలా కాలం స్వయంగా కూడ అభ్యాసంచేసి, 

రాముని వేషం ధరించి మాటలలోను, చేష్టలలోను ఆ రాము్జే అనుకరిస్తున్నాడు. 

వి భావానుభావవ్యభిచారు లనే నామాంతరం గల కార్యకారణనహకారులను (పద 

ర్మిస్తున్నాడు. అవి కృ్మతిమాలే అయినా కృ(తిమా లని అనిపించకుండా, సహ 

జాలే అన్నట్టు కనబరుస్తున్నాడు. “సేయం మమాజ్లేమ” “దై వాదహమద్య" 

ఇత్యాది శ్లోకాలను పఠిస్తూ ఆత డా విధంగా అభినయించేటప్పుడు సామా బికులు 

మనస్సులలో ఆ శ్లోకాల భావాన్ని మననం చేస్తూ ఆ నటుణ్ణి చూస్తూ ఉంచే 

వాళ్ళకి ఇతడు రాముడు అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ జ్ఞానం లోకంలో (పసి 

ద్దంగా ఉన్న ఏ జ్ఞానాల కోవకీ “్వందదు. “ఇతడు రాముడే? “ఇతడే రాముడు” 
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అనే జ్ఞానం వలె ఇది సమ్యక్ జ్ఞానం (యథార్థజ్ఞాసం)కాదు. ముత్యపుచిప్పను చూడ 
ళా ఖా య ట్ల 

గానే “ఇది వెండి” అనే జ్ఞాసం కలిగి మరుక్షణంలో “ఇది వెండి కాదు" అని బాధ 

జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ బాధ జ్ఞానాన్ని పట్టి మొదట కలిగిన జ్ఞానం మిధ్యా 

జ్సానం (వమ) అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ “ఇతడు రాముడు రాడు" ఉనే నాధ 

జ్ఞానం కలగకపోవడంచేత ఇది (“రామోఒయమ్! అనే కూనం) | కసురాదు “ఇది 

స్థాణువా (బండ రాయా) బక మనిషో" అన్నప్పుడు yy tron “౧లో రెండు కోట్లు 

ఖా 

(పజులు) ఉండడంచేత దీనిని సంశయం ఆంటాం. ఆ ఏధంగా ఇనది ఇతడు 

రాముడు అవునా కాదా అని రెండు పక్షులు టేరపోవడంఒత సంక యుజ్ఞానం 

కాదు. 'ఇతడు రాముడిలా ఉన్నాడు' అనే జ్ఞానం కాదు రాబట్టి ఇది శొదృళ్య 

జ్ఞానమూ కాడు. ఈ విధంగా నటుణ్ణి చూస్తున్నప్పుడు రలఠి/ “ఇతడు 

రాముడు” అనే జ్ఞానం లోక పసిద్దాలైెన అన్ని ఏధాల జ్ఞానాలకం'చె సిలకణమైనది. 

చిత్రించిన గుజ్జాన్ని చూచినప్పుడు కలిగే “ఇది గుజ్జం” అనే బ్ఞానంసంటిటి. ఎందు 
చెత ననగా అది కూడా సమ్యగ్ జ్ఞానమూ కాదు, సంశయమూ కాదు, నాద్భళ్ళ 

జ్ఞానమూ కాదు. “ఇది గుజ్బం కాదు” అనే బాధజ్ఞానం రలగరపోవడంలత [దొంతీ 

కాదు. ధూమాన్ని చూచి పర్వతంమీద అగ్నిని ఊహించిసట్లు సటుని అభినయం 

అంతా చూచి సామాజికులు అతడు రాముడు అని అనుకొని ఆతనిలో స్టాయి 

భావం ఉందని అనుకొంటున్నారు. ఆ స్థాయిభావానికీ సటుడు (పదగ్శంచే విభా 

వాదులకీ సంబంధం గమ్యగమక భావసంబంధం. స్థాయి భావం గమ్యం, తెలియ 

దగినది, విభావాదులు గమకాలు, తెలి పేవి, ఊహింపచే "నిని, ఈ స్థాయిబావంలో 

సహజంగా ఒకవిధమైన రమణీయత్యం ఉంది. అందుచేత ఇది లోరంలో అను 

మీయమానాలైన ఇతరవస్తువులవంటిది కాదు. అందువలన దీనిని అనుమాన 

(పమాణంచేత [గహించినా ఇది అస్వాదయోగ్యంగా ఉంటుంది. గ విధంగా 

నటునిలో వాస్తవంగా లేని రతిని ఉన్నట్టుగా భావించి సోొమాజీకులు ఆ స్వావిస్తారు; 

అదే రనం. “స్థాయికి విభావానుభావవ్యభిచారులత్రో సంయోగ ౦వల్ల అనగా అను 

మాప్యానుమాపక భావసం బంధ ౦వల్ల (స్థాయి అనుమాప్యం, ఊహింపదగినటి, విభా 

వాదులు అనుమావకాలు, అనుమితిని కలిగించేవి) రససనిష్పత్తి, అనగా 'రసాను 

మితి” అని సూత్రానికి ఆర్థం. 

“కావ్యానుసంధానబలాత్' అన్నదానికి ఉద్ద్యోతంలో నొగేశుడు నటుడే 

కావ్యారాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటాడు. దాని బలంవల అని అరం చేప్పి థి మజ 9 థి 
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దీన్ని పట్టి సటునిలో కూడా రసాస్వాదం ఉంటుం దని భావం” అని వ్యాఖ్యానిం 

చాడు. అందరు ప్యాఖ్యాతలూ ఆ విధంగానే |వాళారు. కాని ఈ కావ్యార్థానుసం 

ధాసం చేసేవాస్ళ సౌనూటికు లని చెన్నడం యుక్తం. వారు చెప్పిన అర్థం చెప్పిన 

పక్షంలో 'బలాత్' అని కార 'అనుసంధానశిశాభ్యాస' ఇత్యాదివిధ౦గా (వాసి 

ఉండేవాడు. 

అవ, చమతా,.రం (వత్యవంవల్లనే కలగాలి కాని అనుమిత్యాదు లవ ల్ల 
రా 

కలగదు ఆనీ ఏషయం లోర్మపసిద్ధం. అందుచేత ఈ రహానుమతివాదం ఆయక ౦ 

అనే ఉదేశగంతో భట్లనాయనుడు సిరూపించిస మతాన్ని విశదీకరిసునాా డు. 
ఏ గి ట సనో A 

వృ. న తాట సేన, నాత్మగతత్వేన రసః [(పతీయతే, నోత్స 

ధ్యతే, నాభివ్యజ్యాతే, అపి తు కావ్యే నాట్యే చాభిధాతో ద్వితీయేన విభా 

వాదిసాధారణీకరణాత్మనా భావకత్వవ్యాపారేణ భావ్యమానః స్థాయీ 

సతో దేక్మపకాశానన్మమయసంవిద్వి కాని సతత్తే షన భో గేన భుజ్యతే 

ఇతి భట్టనాయకః. 

వ్యా. స ఇల్యాది:- రసం కాటస్ట్యంతో గాని, తనకు సంబంధించినదిగా 

గాని తెలియబడదు; పుట్టదు; వ్యంజింపచయ బడదు. మరేమనగా , [శవ్యకావ్యం 

లోను, నొట్యంలో సు అభిధకంటె భిన్న మైన, విభావాదులను సాధారణం చేయడ 

మనే స్వరూపం గల రెండవదైన భావకత్వవ్యాపారం చేత భావింపచేయ బడినస్థాయి 

భావం సతో! దేకంచత కలిగిన |పకాశం అనే ఆనందాత్మ క జ్ఞానంయొక్క- 

విశాంతిరూప మైన బోగందేత భుజింపసబడుతుంది” అని భట్టనాయకుడు. 

వి. 'కావ్యనాట్యాలలో ప్రయోగించే శణ్లానికి అభిధ అనే వ్యాపారం ఒక్కా టే 

కాకుండా “భావర త్వం”, “భోజరత్వంి అనే మరి రెండు వ్యాపారాలు కూడా 

ఉంటాయి. రసానుభూతివిషయంలో ఈ రెండు వ్యాపారాలకీ చాలా ప్రాధాన్యం 

ఉంది. నాట్యం సందర్భంలో నటుడు, రామాదినాయకులు, సామాజికుడు అనే 

ముగ్గరు ఉంటారు. నటుడు, నాయకుడూ కూడా తటన్టులే, అనగా రసానుభూతికి 

సంబంధించినంతవరకు ఉదాసీనులే. అందుచేత రసం తటస్టులైన నట-రామాదు 

లకు సంబంధించినదిగా గాని, తనకు, అనగా సామాజికునికి సంబంధించినదిగా 

కాని (పతీతి(జ్ఞాన) గోచరం కాదు. వారిలో పుట్టదు; వారిలో ఉన్నట్లు వ్యంజింప 
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చేయబడదు. శబ్దంలో ఉన్న రెండవ వ్యాపారం అయిన భాపకత్వం, భొమా బీకుణ్ణి, 

అభిధ ద్యారా తెలిసిన కావ్యార్థాన్ని మాటిమాటికీ భావనచీసేటట్లు ఒస్తుంది. ఆ 

భావన ఉన్నంతవరకూ సామాజికుడు ఎదుట ఉన్న విభావాదుల్ని అ యూ వ్యక్తుల 

నుగా గాని, ఆ యా వ్యక్తులకు, దేశకాలాలరు సంబంధించిసెహిటిసిగా గాని 

చూడడు; సామాస్యరూపంలో (సర్వసాధారణరూపంలో) చూస్తాడు. అసగా రత్యా 

దుల్ని సీతారామాదులకు సంబంధించిన వాటినిగా రార వలం రత్యావిరూపంలో 

చూస్తాడు, అటు పెన భో జక త్వవ్యాపారం పని చేయడం (పారంధిస్తుంది. అప్పుడు 

సాధారణీకృతాలై న విభావాదుల తో సహకృతమైన ఈ భోణర త్వ్యవ్యాపారంచేత 

సామాజికునికి రత్యాదుల ఆస్వాదం కలుగుతుంది. ౧8 రత్యాద్యాస్వ్వాద మే రస 

నిష్ప త్తి'అని భట్టనాయకుని ఆధిపాయం, “స్థాయికి ఏభావాదులతో, ఫోబ్బభోజక 

భావసంబంధంచేత (సాయి భోజ్యం. అసుభవింపతగినది, విధాపాదులు ఫోణకరాలు. 

అనుభవింపచే సేవి) రసనిష్ప తి, అనగా రసభు క్రి(భోగం )”అసి సూలాసికి ఆర్థం, 

నాధారణీకరణం ర ససిద్దాంతానికి సంబంధించిన ఆతి పధాసమైసి అంశం, 

దీనిని పృపథమంగా |పతిపాదించిన గౌరవం థట్టనాయరునికి బంధుతుంది, 

“వ్యంజనావ్యాపారం ఒక్కటే అంగీకరిస్తే చాలు, భావకత్వ- భోజర త్వవ్యాపారాలు 

ఆంగీకరించవలసిన అవసరం లేదు" అనే ఉద్దేశ్యంతో భట్టనాయరుని మతాన్ని 

ఖండించిన అభినవగుపాదులు కూడా ఈ సాధారణీకరణాన్ని ఆంగీరరించారు. 

“సత్త్వో(దేక _పకాళాననమయసంవిద్విశా న్రిసత తేన భోగేన భుజ్యతే'అనే 
వాక్యం భట్టనాయకాభిమతరసస్వరూపాన్ని (పతిపాదిస్తూన్నది. |సపంచకం ఆంతా 

సత్త్వ. రజస్-త మోగుణాత్మకం అని సాంఖ్యుల సిద్దాంతం, ఇది దార్శనికులకి 

అందరికీ అంగీకార యోగ్యమైన సిద్దాంతం. మానపుడు కూడా స త్ర్యరజ స్తమో 
గుణాత్మకుడే సత్వగుణం జ్ఞానాన్ని (పకాశనీ కలిగిస్తుంది. రజోగుణం కార్మి 

లత్వానికి కారణం. తమోగుణం నిదా-ఆలస్యాదులకు (ఆలస్యం అనగా మంద 

గొండితనం) కారణం. ఈ మూడు గుణాలు విషమంగా అనగా హెచ్చుతగ్గలతో 

ఉంటూ ఉంటాయి, ఒక గుణం హెచ్చుగా ఉస్నప్పుడు మిగిలిన రెండూ అణగి 

ఉంటాయి, స త్యగుణం రజ స్తమోగుణాలను అణచి ఉదికర్రంగా ఉన్నప్పుడు 

జ్ఞానం, (పకాశం, ఆనందం అధికంగా ఉంటాయి. వాస్తవానికి డ్ఞాన._పకాళానం 

దాలు మూడూ ఒకటే అని తా త్వికులు చెపుతారు. భావక త్యవ్యాపారం బత భావ్య 



చతురోలాసం 99 
థి ౧ 

మానమై, సాధారణీకృత మైన స్టాయి భావం, సత్తో[దేక = స త్త్వగుణం రజ స్తమో 

గుణాలను అణచి ఉద్రేకం చెందడంచేత కలిగిన, (పకాశ == |వకాశ అనే, ఆనన 

మయసంవిత్ = ఆనందరూప మైన జ్ఞానమునందు , వి; శాంతి = విశ మించడం, 

ఆనగా ఇతర జ్ఞానా లేవీ లేకుండ ఉండడం అనే, సత త్వేన== సమానమైన స్వరూపం 

గల, భోగంచేత అనగా సాజుత్కారంచేత అనుభవించ బడును అని ఆర్థం. భోగం 

అనగా సత్తో| దేకంచేత కలిగిన |పకాశ అనే ఆనంద మయస్థితిలో ఇతరవిషయ 

జానా లేవీ లేకుండా ఉండడం అని భావం. ఆ భోగమే రసాస్వాదం లేదా రసం. 

ఇది భట్టనాయకుని మతంలోని సారం. 

అవ. భట్టనాయకుడు అంగీక రించిన భావకత్వ-భోజకత్వ వ్యాపారాలతో 

పని లేకుండా అభినవగుప్పుడు ప్రతిపాదించిన మతాన్ని విశదీకరిసున్నాడు- 

వృ. లోకే (ప్రమదాదిభిః స్థాయ్యనుమానే౬భ్యాసపాటవవతాం 

కావ్యే నాట్యే చ తై రెవ కారణత్వాదిపరిహా రేణ విభావనాదివ్యాపార వత్యాద 

లౌకిక విభావాదిశబ్దవ్యవహారై ్యః మమైవైతే,శ త్రోరేవై తే, తటస్థ్య స్యెవై లే, న 

మమెవెతే, న శ|తో రేవైతే, న తటస్థమ్యెవై తే ఇతి సమృన్దవి శేషస్వీకార 

పరిహారనియమానధ్యవసాయాత్ సాధారణ్యేన పతీతై రభివ్య కః సామా 

జికానాం వాసనాత్మతయా స్టి సితః స్థాయీ రత్యాదికో నియత |పమాతృ 

గతత్వెన స్టి సితోఒపి సాధారణో పాయబలాత్ తత్యా-లవిగలిత పరిమిత 

[పమాతృభావవళోన్మిషిత వేద్యా నరసం ౦పర్కశూన్యాపరిమితభా వేన 

(పమ్మాతా సకలసహృద యసంవాదభాజా సాధారణ్యిన స్వాకార ఇవా 

భిన్నోఒపి గోచరీకృత శృర్వ్యమాతై కతా|పాణో విభావాదిజీవితావధిః, 

పానకరసన్యాయేన చర్య్యమాణః పుర ఇవ పరిస్పురన్, హృదయమివ 

పవిశన్, సర్వాజ్లీణమి వాలిజ్లన్, అన్యత్ సర్వమివ తిరోదధత్, అహో 

స్వాదమివానుభావయన్ ఆలౌకికచమత్యా_రకారీ శృజ్షారాదికో రసః. 

చ న కార్యః, విభావాదివినా శేఒపి తస్య సంభవ్యపసంగాత్ . నాపి జ్ఞాప్యః; ; 

సిద్దస్య తస్యాసంభవాత్. ఆపి తు విభా వాదిభిర్వ్యుక్షీత శ్చర్వణీయః. 

కార కజ్జాపకా భ్యామన్యత్ క్వ దృష్టమితి చేత్, న క్వచిదుష్టమిత్యలౌకిక 
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సిద్దేర్భ్బూషణ మేతన్న దూషణమ్. చర్యణానిష్పత్యా తస్య నిష్ప త్రిరుప 

చరితేతి కార్యో = ప్యుచ్యతామ. లౌకిక పత్యశాది పమాణతాటస్ట్యావబోధ 

శాలిమిత యోగిజ్ఞాన వేద్యా నరసంస్పర్శ రహితస్వాత్మమాతవర్యవసిత 

పరిమితేతరయె.గిసంవేదనవిలక ణటోకో త్రరస్వసంవేదనగ్ గోచర ఇథి హ్ ఈ 

(పత్యేయోఒప్యభిధీయతామ్. తద్గాహకం చన నిర్విళకల్పవమ్ మ్, విఖొవాది 

పరామర్శ పధానత్వాత్ నాపి సవికల్పకమ్, చర్య మాణస్వాలౌకిరాననమ 
యస్య స్వసం వెదనసిద్దత్వాత్ , ఉభయాభావస్వరూవస్య చీభయాత్మ 

కత్వమపి పూర్వవల్లోకో త్త త్తరతామవ గమయతి న తు ఏలోథమితి (క్రీమ 
దాచార్యాభినవగు ప్తవాదాః. 

వ్యా, లోకే ఇత్యాది ఇ రంలో, | పమదాదీఖి। మః యు వటి - ఉద్యాన. 

కటాక్ష -ని ర్వేదాదులచేత , రత్యాడిస్థాయి యొక్క అనుమానం ఛతీయవింలో, అభాంసే సం 
థ్రీ 

వల, అనగా మాటిమాటికి పరిశీలనంవల్ద, నర్సు గల, 
వ త్న 

సామాటీరానామ్ జ సామా 

జికులయొక ,-, వాసనాత్మనా = సంస్కారరూపంతో. స్థితః = ఉన్ని, రత్యాదిరః 

స్థాయీ = రత్యాదిస్టాయి భావం, కావ్యే నాట్మే చ= ఈ కావ్యంలో నే, చ ట్యరలోను, 

వి భావనాదివ్యాపా రవత్వాత్ = విభావనం మొద లెన వ్యాపారం రొలసి అవడంళీత, 

కారణత్వాదిపరిహా రేణ = కారణత్వాదుల పరిహారంబీత, ఆలౌకిరి వీథి"; సోదిశేబ్ర వ్యవ 

హారైెర్టిః = అలౌకికాలైన “విభావం' మొద లైన పేర్లతో చప్పదవగినవీ, ఏతే మమైన. 

= ఇవి నాకు సంబంధించినవే, ఏతే శ,త్రోరేవజ ఇవి ఫో తువురు సంబంధించిన, 

ఏతే తటస్థ స్యెవ=ఇవి తటస్టునికి (నాకూ శ్యతువుకూ కాన మూడ వవానికి ) సంబం 

ధించినవే, ఏతేన మమైవ = ఇవి నావి కాదు, ఏతే న శళ్యళోః ఏవజు ఇవి నౌ 

శ|తువునకు సంబంధించినవి కావు, ఏతే న తటస్థ' ఫ్య ఏవజుఖవి తటస్థ ఎనికి సంబం 

ధించినవి కావు. ఇతి = అని, సంబన్దవిశేష స స్పీకారపంహారనియమా నధ వసాయాత్ 

= సంబంధ వి శేషా న్ని స్వీకరించడానికి గాని, పరిహరంచడానికి గాని తగిన 

నియమాన్ని నిశ్చయించ కపోవడంవల్ల, సాధారణ్యేన ౬ సాదారణ్యంతో, |పతీత్టెః 

= తెలియబడిన, తైః ఏవజ ఆ కారణాదులచేతనే, అభివ్యక్తః = ఆభివ్య కమై 
(అణగి ఉన్నది పెకి వచ్చినదై), నియత పమాతృగతత్యే సజనిశ్చితుడైన ఓకొ' 

నొక జ్ఞాతకు చెందినట్టు, స్థితః అపి == ఉన్నదై నా కూడ సాధారణోవాయబలాత్ 

= సాధారణాలైన విభావాద్యుపాయాల బలంవల్ల, తత్కాల... ..., కూన్యాపరిమిత 
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భావేన_తత్తాల= ఆ కాలంలో, రసాస్వాదన సమయంలో, విగలిత=జారిపోయిన, 

తొలగిపోయిన, పరిమిత = పరిమిత మెన, సంకుచిత మైన, _పమాతృభావవశ = 

[పమాతృత్వవశంచేత, అనగా క్రాతృత్వ హేతువు చేత, ఉన్మిషిత = ఆవిర్భవించిన, 

వేద్యా నరసం పర్కశూన్య = ఇతర జ్ఞేయ వస్తువుల సంబంధంతో శూన్య మైన, 

అపరిమిత భావేన= అవరిమితత్యంగ ల, పమ్మాతా=[ప్రమాతచేత, ఆనగా రసం 

ఆస్వాదించేవానిచేత సక లసహృదయసంవాదభాజా = సమస్తమైన సహృదయుల 

సంవాదాన్ని పొందిన (సంవాదం అనగా ఒకచోట ఉన్నది మరొకచోట కూడ 

ఉండడం, ఒకవ్యక్తిలో ఏ భావం కలిగిందో అదే భావం మరొక వ్య కికి కూడా 

కలిగితే వారిద్దరిమధ్యా సంవాదం ఉన్నదని అర్హం),సాధారణ్యన సా ధారణ్యం చేత, 

అనగా “ఫలానా నాయికవిషయంలో రతి” అని కాకుండా 'నాయికవిషయంలో 

'రతి' అనే విధమైన సామాన్యరూపంచేత, స్యాకారః ఇవజజ్లొ నాకారము వలె, 

అభిన్నః అపి = భిన్నము కాకపోయినా కూడ, గోచరీకృతః == గోచరం చెసి 

కొనబడుచు, చర్భ్యమాణతై క|పాణః = చర్యణచేయ బడుట, అనగా ఆస్వాదమే, 

|పాణముగా కలదై, విభావాదిజీవితావధిః=-విభావాదుల జీవిత మే అవధిగా గలదై, 

నకరసన్యాయేన = పానకర సన్యాయంచేత , చర్వ్యుమాణః=ఆ స్వాదించబడుచు, 

పురః= ఎచట, పరిస్పురన్ ఇవ == |పకాశించుచున్న దా అన్నట్లు, హృదయమ్ = 

హృదయమును, |పవిశన్ ఇవ = _వ వేశించుచున్న దా అన్నట్టు, సర్వాజ్లీణమ్== 

సమ సఅవయవములలో వ్యాపించే విధంగా, అలిజ్ఞన్ ఇవ=ఆలింగనం చేస్తున్నట్లు, 

అన్యత్ = ఇతరమైన, సర్వమ్ = సమ స్తమునూ, తిరోదధత్ ఇవ = కప్పివేయు 
చున్నదా అన్నట్టు, (బహ్మో స్వాదమ్ = [బహ్మాస్వాదాన్ని, అనుభావయన్ ఇవ = 

అనుభ వింపచేసున్న దా అన్నట్లు, అలౌకికచమత్కా-రకారీ= అలౌకిక మైన చమత్కా 

రాన్ని కలిగించే, కృజ్ఞారాదికః రసః = శృంగారాదికం రసము అని చెప్పబడు 

చున్నది. 

ఏ. లోకంలో, దైనందినజీవితంలో, యువతి, ఉద్యానం మొదలైన (రతి) 

కారణాలనీ, కటాక్షవిషేపాదికార్యాలని, నిర్వేదం మొద లైన సహకారుల్నీ బాగా 

పరిశీలించి వాటి సహాయంచేత రత్యాదిభావాల్ని అనుమానించకలిగిన (ఆనగా 

ఊహించగలిగిన) వ్యక్తి హృదయంలో రత్యాదిస్తాయిభావాలు వాసనారూపంగో 

అనగా సంస్కారరూపంలో, ఉండిపోతాయి. అలా౦టీవాడే సహృదయు డైన సామా 

జీకుడు. వానికే ర సాసాద యోగ్యత ఉంటుంది. కేవలం వ్యాకరణ - భాషాశాస్త్ర 
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మీమాంసాశాస్తాగిదుల పఠనపాఠనాదులతో కాలం గడి"స శుష్క హృదయులకీ 

భ్యాసజడులకీ ఈ వాసన ఉండదు; రసాస్వాదం అసంథావ్గం. అందుచేతనే. 

1వ 
“వాసనా చెన్న హేతుః ; 9త స స్యాన్మమాంసరా విష a) శి 

“సవాసనానాం నాట్యాదొ రసస్యానుభవో భవత, 

నిర్యాసనాస్తు రజానః కాష్టకుడ్యాశ్మసంనిభాః 
(3 జాల 

అని ఆంటారు. “రసాస్వాదానికి వాసన హేతువు కారపోతీ! అలాంటి 

వాసన లేని మీమాంసకాదులకు రూడా రసాస్వాదం ఉండాలి, (లేదు రదా?)" 

“వానన ఉన్న వాళ్ళకే నాట్యాదుల్లో రసానుభవం కలుగుతుంది, వాసిని లేని వాట్ట 
గ్ వ్ 1 గ ON సరం క. A 5, ణే నాట్యశాలలో కూర్చుండి చూస్తున్నా, అక్కడ ఉన్న స్రంభాలు", గోడలు రాష్ట 

ఎంతో ఏళ్లు కూడా ఆంలే” అని వీటి ఆరం. అలాంటి సొమాజికులు ధ౧గిరావ్మంలోను, 
థి ni 

“కాయికో వాచిక శైవ ఆహార్యః సా త్రిక నా, 

చత్వారో౬భినయాః (పోక్తా నాట్యళాస్త్రవిళార దెః" 

అని చెప్పిన చతుర్విధాభినయాలు ఉన్న నాట్సంలోను (దూపకంలోను) రవి 

నటాదులు |పదర్శించిన వనితాది కారణ-కార్య-సహకాలుల్ని చూసారు. అడే 

అవి లోకానికి ((పత్యక్షజీవితానికి) సంబంధించినవి కాపు. విభావగ,౦, అనుభావనం, 

వ్యభిచారణం అనే ఆలౌకికాలైన వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటాయి. అతినూడ్మంగా 

వాసనారూపంలో ఉన్న రత్యాదుల్ని ఆన్వాదయోగ్యాలు అయేటట్లు యడం విభా 

వనం; వాతిని అనుభవయోగ్యం చేయడం అనుభావసం. ఆవి శరీరంలో 

అంతటా వ్యాపించేటట్టు ఛేయడం వ్యభిచరణం. అందుచీత పీటికి కారణం 
కార్య-సహకారు లనే పేర్లకు బదులు విభావ. అనుభావ-వ్యభిచారులు అనీ పేర్ద 
పెట్టి వ్యవహరిస్తారు. నిజానికి ఈ విభావాదులు ఒకానొర కాలంలో, ఒకానొ 

దేశంలో జరిగిన లేదా జరిగినట్టు చిత్రించిన రథలోని వ్యక్తులకు సంబంధించినవి, 

ఆయితే సామాజబికుడు సహృదయుడు అవడంచేత, బావనాబలంచీత, వ్య క్రివిష. 
దేశ-కాలాదుల్ని పూర్తిగా విస్మరించి ఆ వ్యక్తుల్ని నాయికాసాయ రాదీరూపంలో నె, 
చూస్తాడు కాని శకుంత లాదుష్యంతాదిరూపాలలో చూడడు. తసి సంకుచిత, 

వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా మరచిపోతాడు. “ఈ విభావాదులు నాకు సంబంధించినవి" అని: 
కాని,శ|తువుకు సంబంధించినవి' అని'కాని, 'ఉదాసీనుడికి సంబందించినవి" అసీ కాని, 
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థి 

“విళ్శకెవరికీ సంబంధించనివి'అని కాని ఆతనికి ఆ సమయంలో జ్ఞానం ఉండదు, 

వాటినన్నింటినీ సాధారణరూపంలో చూసాడు. (ఇదే సాధారణికరణం అనగా) 

ఆ విభావాదులచేత వ్యంగ్యాలెన రత్యాదుల్ని కూడా సాధారణరూపంలోనే 

చూసాడు. ఆ సమయంలో విభావాదుల జ్ఞానం తప్ప ఇతరవిషయాల జ్ఞానం ఏపీ 

ఉండదు. ఆతని హృదయంలో అణగి ఉన్న రత్యాదులు ఉద్భుద్దాలు అవుతాయి. 

ఆ రత్యాదుల్నే ఆస్వాదిస్తాడు. ఆ విధంగా రత్యాదుల ఆస్వాదన మే రసం. లేదా 

ఆస్వాదించ బడే రత్యాదులే రసం. ఆదే రసాస్వాదం. అయితే ఇక్కడ ఒక (పశ్న 

ఉదయిస్తుంది. పటికబెల్లం వేరు. దాని ఆస్వాదనం వేరు. అదే విధంగా రసా 

స్వాదనం అన్నప్పుడు రసం చేరు, దాని ఆస్వాదనం వరు అని చెప్పాలి కదా? 

ఆస్వాదనమె రసం ఎలా అవుతుంది? దానికి సమాధానం “స్వాకార ఇవ అధి 

న్నోఒపి” అనెది. బౌద్ధమతానికి సంబంధించిన | పధానమైన నాలుగు శాఖ లలో 

యోగాచారకాఖ ఒకటి. యోగాచారుల సిద్దాంతం ప్రకారం జ్ఞానంకంచె భిన్నంగా 

బాహ్యవస్తు పు అనేది లేదు. అయినా ఘటం వేరు, దాని జ్ఞానం వేరు అన్నట్లు “ఘ “ఘట 

జ్ఞానం 'అని వ్యవహరిస్తున్నాం. ఆదే విధంగా రసం వేరు, దాని ఆస్వాదం వేరు కాక 

పోయినా “రసాన్ని ఆస్వాదించడం*అని వ్యవహరించడం సౌకర్యంకోసం ఉప్పే 

మాట మామే. జాపచారికపయోగం అన్నమాట. (“ఈ కావ్యంలో ఈ రసం 

ఉంది"అని చెప్పే మాటలు పూర్తిగా జవచారికా లని వేరే చెప్ప నక్కరలేదు). 

“స్వాకార ఇవాభిన్నో౬పి"ఆనే దానికి సంకేతం అనే వ్యాఖ్యానంలో యోగాచార 

మతంపకారం కాకుండా మరొక విధంగా ఆర్థం చెవ్పబడింది. లోకంలో “నన్ను 

నేను తెలుసుకొనుచున్నాను"అనే వ్యవహారం ఉంది. ఇక్కడ తెలుసుకొనేవాడు, 

తెలుసుకొనబడేదీ కూడా తానే (ఆత్మయే). ఆదే విధంగా ఆస్వాదించబడేదీ, 

ఆస్వాదనమూ కూడా రసమే. రసంలోని |పధానమెన అంశం ఏది? ఆస్వాదమె. 

రసం ఎంత సేపు ఉంటుంది? విభావాదుల జీవితమే దీనికి అవధి. అనగా విభావా 

దులు ఎంత సేపు ఉంపే ఇది అంత సేపు ఉంటుంది. విభావాదుల జ్ఞానం ఆగి 

పోతే రసాస్వాదం ఆగిపోతుంది. అంతే కాదు; ఆ తన్మయత్వస్థితి సడలి “ఈమె 

శకుంతల, ఇతడు దుష్యంతుడు ' ఇత్యాదివిధంగా గాని “ఎదర ఉన్నది ఫలానా 

నటుడు, లేదా నటి"అని గాని అనుకొనగానే విభావాదుల నసాధారణీకరణానికి 

ఆఘాతం కలిగినప్పుడు కూడా విభావాదుల జీవితం అయిపోయినట్లే. ఈ రసా 

స్వాదం పానక రసాస్వాదంవంటిది. బెల్లం, ఏలకులు, మిరియాలు, పచ్చకర్పూరం 
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మొదలైన వస్తువు లన్నీ వేసి తయారుచేసిన పానకం ఆస్వాదిస్తూన్న ప్పుడు దాని 
రుచి ఆ వస్తువుల రుచుల సంమేళనం రూపంలో ఉంటుంది ఆ వస్తువుల్ని పేరు 
వేరుగా తిన్నప్పుడు ఉండే రుచి వేరు అనన్నీ కలపగా వర్ని రుచి వద. అక్ర 
విధంగా రనాస్వాదనంలో విభావానుభావవ్యుథిచారులు స్థాయితో గ అవడం చీత 

ఆ సంమి శితానుభూతి విశిష్టంగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో రసం నుని ఎదటన్సే 

ఊస్నట్లు, హృదయంలో _పవేశించినట్టు, శరీరం ఆంతా వ్యాటంచిసట్టు ఆగిఏస్తుంపి, 

(బహ్మానందాన్ని అనుభవిసున్నామా అనిపిం ఉటిట్లు 4స్తుంటి. | బహ్మానందంలో 
ఆత్మ ఒక్కటే భాసిస్తుంది; దీనిలో విధావాదులుకూడా ని ఎయు ED షట 

(బహ్మాసంద౦ కాదు; తత్సద్భశం మాతమే. దె దెనందినజవితంట' 8 బగ దృశ్యాల 

వల్లి కలిగే అనుభూతి వేరు, ఈ కావ్యనాటాద్యనుభూతి ; జను. దొనిలో చ్రను 

త్కా.రం ఉండ వచ్చు, లేక పోవచ్చు. రాని దీనిలో మాతం వగ్గించడానికి “go 

కాని చమత్కారం, ఆనందానుభూతి, కలుగుతుంది. అందుజీత ఇట అలిశిరం, 

ఈ విధంగా సామాజికుడు అస్వాదించె, తనలోనే అణగిఉండి సిధా ాదులబీత 

ఉద్భుద్ధాలెన రత్యాదు లే రసం. “విభావానుభావవ్యభిచారీసం: యూగాట దా స్థాయి 

క్ 

భావాలకు విభావాదుల తో ష్యంగ్యవ్యంజర బావసందింధంపల్ల, లేదా విధాపం అను 

భాప-వ్యభిచారిభావాలు పరస్పరం గలవ ఉంవల్ల, రసనిషృతిఃు ౧ సొగివ్యుకి 

కలుగుతుంది"అని ఈ పక్షంలో సూతానికి అరం. 
లా ఠి 

వ్యాసచన కార్యః ఇత్యాది. ఆ రసం కార్యం రాదు; oo ఆయితే 

ఏభావాదులు నశించిన పిమ్మట కూడా ఆది ఉండవలసిఉంటుంటి. స్ఞాపం గదా 

కాదు; జ్ఞాహ్యం అవడానికి అది సిద్ధంగా లేదు కదా? మరేమనగా ఈరసం విభో 
వాదులచేత వ్యంజితం అయి చర్యణ చేయదగి (ఆన్వాదించడదగి ఉంటుంది, రరర క అ జీ 

నే జ్ఞాపకాలకం టె భిన్నమైనది ఎద్కిడ చూపబడింది ఆని (సళ్ళన మరస, డొ 

కసబడకపోవడం ఆనేది అరోకిం( [0 సిద్దించ చడానికి సీతను గాగ ఇదీ భూషణ మే 
కాని దూషణం కాదు. చర్వణానిష్ప తిచేత రసానికి రూడా నష త్తి ఉవనచిథతం 

అవడంచేత ఒక విధంగా అది కార్యం ఆని చేప్పి, ఉప,వచుును “లికిక 

గోచర?” లౌకిక లౌకి కిక మైన, వత్యజదిజ్యప పత్యజదిజ్ఞానం3 ౦, పమాబుతాట 
స్థ్యావబోధ కాలె = చకృరాది పమాణముల దొదాసీన్యం సత, ర |సమాణాలి 
సహాయం లేకపోయినా) (అవ బోధ కలిగి నజ్ఞానంతో + (శాలి) పరాళిస్తూన్న, 
మితయోగి = అపక్యయోగులయొకు, జ్ఞాన a జ్ఞాన నంకం టి, "పదా నర జ మిరి 
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యొక ' తెలియదగిన విషయంయొక్క, సంస్పర్శ = స్పర్శతో, రహిత = శూన్య 

మైన, స్వాత్మమాాతపర్యవసితజుతన ఆత్మయందు మాతమే పర్యవసన్న మైన, 

పరిమితేతర =పవరిమితులు కాని యోగులయొక్క, వక్వయోగులయొక్క_, సంవేదన 

న్ా జ్ఞానంకం టెనూ గాడ, విలక్షణ = విలక్షణ మైన, లోకోతర = లోకోత్తర మైన, 

స్యసంవేదన = స్వస్వరూప మైన జ్ఞానానికి, గోచరః = గోచర మెనది, ఇతి అనే 

కారణంచేత, |పత్యేయం అని, అనగా జ్ఞాహ్యం అని కూడ చెప్పవచ్చును. 

వి. రససూ తంలో “దిభావానుభావవ్యవిచారిసంయోగాత్ ” ఆని పంచమీ 

విభ కి పయోగించడంచేత విధావాదులు రసానికి 'హెతువులు అని చెప్పిన 

ట్లయింది. వాటికి రసం కార్యమా, అనగా విభావాదులు రసాన్ని పుట్టిస్తాయా, లేక 

జ్ఞాహ్యమా, అనగా ఆవి రసాన్ని తెలుపుతాయా? ఎందుచేత ననగా ఒక దానికి 

ఒకటి హేతువు అన్నప్పుడు అది, ఆ హేతువుకు కార్యం ఆయినా కావాలి, జ్ఞావ్యం 

ఆయినా కావాలి. కుమ్మరి, చక్రం, చక్రం తిప్పడానికి ఉపయోగించే దండం 

ఇవన్నీ కుండకి హేతువులు; కారణాలు; కుండ కార్యం. ఆనగా ఇక్కడ కులా 

లాదులు కారకహేతుపు లని అర్థం, చీవం చీకట్లో ఉన్న ఘటాన్ని కనబడేటట్టు, 

మనరు ఘటజ్ఞాసం రలిగేటట్టు, చేస్తుంది. ఇక్కడ ఘటం జ్ఞావ్యం; తెలుపదగినది 

దీపం జ్ఞాపక హేతువు. రసం ఏభావాదులకి కార్యం అనడానికి వీలులేదు. కార్యం 

అయితే, కులాల చకదండాదులు నశించినా ఘటం నశించ నట్టు విభావాదులు 

సశించినా రసం నశించకూడదు. కాని మనం “పెన చూచినట్లు విభావాదులు 

ఉన్నంతవర క రసం ఉంటుంది. పోనీ జ్ఞావ్యం అందామా అంటే అది కూడా 

కుదరదు. ముందునుంచీ చీకట్లో ఉన్న ఘటాన్ని దీవం కనబడేటట్టు చేస్తుంది. 

ఇక్రడ ముందుగానే ఉన్న రసాన్ని విభావాదులు తెలి సేటట్టు చేయడం లేదు కదా? 

అందుచేత రసం డ్ఞాష్యం కూడా కాదు. ఇంక నేమనగా రసం విభావాడులచేత 

వ్యంజితం అయి, అనగా వ్యంజనావ్యాపారంచేత (గహింపబడి, ఆస్వాదింపబడు 

తుంది. హేతుప్పు అని చెప్పబడేది కారక మైనా కావాలి, జ్ఞాపకమైనా కావాలి; 
ఈ రెండు నిధాబూ కారుండా ఈ మూడవది (వ్యంజక త్వం అనేది) ఎక్కడినుంచి 

వచ్చింది అనే పశ్నకి తావు లేదు. మరెక్కడా కనబడనిది కావ్యనాట్యాదులలో 

కనబడడమే ఒక విశేషం, అందుచేతనే కదా దీన్ని ఆలౌకికం అంటున్నాం, 

కాబట్టి మరెక్కడా కనబడకపోవడం అనేది భూషణమే కాని దూషణం కాదు. 

లౌకికాలైన ఘటాదుల్ని పలె రసాన్ని కార్యం అని కాని, జ్ఞాప్యం ఆని కాని చెప్ప 
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డానికి అవకాశం లేకపోయినా మరొక విధంగా కారం అగి, జాప్యం అనీ ఇపితే 

చెప్పవచ్చు. రసం కొత్తగా పుట్టకపోయినా దాని చరణం | అన్వాదనరంి పుట్టు 

తున్నది. (నిష్పన్నం అవుతున్నది). చర్వణంలో ఉన్న పుట టడాన్ని (కార్య 

త్వాన్ని) రసానికి ఆరోపించి “రసం పుట్టుతున్న ది" (న్న వ్యవహారం లోకొంలో 

ఉంది. ఈ విధంగా రసానికి కాడా సపచారిరమైసి కార్యత్యం ఒప్పవచ్చు. దనిని 

జ్ఞాప్యం అని కూడా చెప్పవచ్చు. రంలో ఒర వస్తువు మూడు విధాలుగా జోస్ 

విషయం కావచ్చు. లౌకికాలైస చత్షురాదిందియాల. సంపర్శాంభత కలిగిన 

జానంలో ఘటాదులు విషయం అపుతాయి. అది మొదటిది, యోగులలో యుంజా 

నులు, యుక్తులు అని రెండు రకాల యోగులు ఉంటారు. వూ లిగా పలివర్వం రొని 

వారు యుంజానులు. వాళ్ళకి ఇందియాల సహాయం ఆ యక్ష పేరుండ* ధ్యానం 

చేస్తే అన్ని విషయాలూ (ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తాయి. పాళ్ళు స్దానం ఒర విధంగా, 

ఉంటుంది. పూర్తిగా పక్వం అయిన యోగులు యు కియాగులు. వాళ్లు ఇతర 
అటో ( 

వస్తువుల జ్ఞానం 'లేశమా (తం కూడా లేకుండా ఆత్మ సొఠుత్యా.రాన్ని పొందుతూ 

ఉంటారు. ఈ రసానుభవం ఘటాది ప్రత్యకజ్ఞానం వంటిది రాని, యుంజొన 

యోగుల జ్ఞానం వంటిది కానీ, యు రయోగుల ట్జానిం వంటిట రాసి కారు. ఆ 

మూడింటికం'చె విలక్షణ మైసది.ఆలాంటి లోకాలీత యన స్వస్వరూవస్థానా సీకి విషయ. 

మైనది రసం. ఆనగా విభావాదులదేత ఆనందాంశం అభివ్యి ద్ర స్త రం అయి అటి సయం 

గానే (వకాళిస్తుంది. దిపం వకాశించడానికి (తెలియడానికి) వ మోర దీపం అసె 

లేనట్టు ఆనందాంశం |పకాశించడానికి మరొక జ్ఞానం అ పడ లేదు. అది (ఆనం 

దాంశం) స్వపకాశం, తనను తానే [గహించేది. ఇలా సయం పరాకంగా ఉన్న 

దానినే జొపచారికంగా జాపుం ఆని వ్యవహ కించ వ వచ్చును. 
ab 

వ్యా. తద్దాగిహక మ్ ఇటలి. ఈ గసాన్ని (గ్రహించి ("నిం నిష్యిరల్పరం రుదు? 
౧ ఠా జీ 

ఎందుచేత ననగా దీనిలో విభావాదుల నంబంధం (పధానంగా ఉంటుంది, సవిరల్బక 

జ్ఞానమూ కాదు; ఎందుచేత ననగా ఆస్వాదించ బడుతున్న ఆఅలికిళానందమయ మైన 

ఆ రసం స్యస్యరూప మైన జ్ఞానంచేతనే సిద్ధం అవుతున్నది (తెలియబడుతున్నది). 

ఉభయాభావ రూప మైన ఆ జ్ఞానం ఉభయాత్మరం అవడం సాడా వనుర దేప్పినట్లు . 
ధా 

లోకో త్రరత్వాన్నే ; సూచిస్తూన్న ది కాబట్టి విరోధం లేదు అని శ్రీమదా చార్యాభిసప 

గుప్ప పాదులు (పతిపాదించారు. 

వి. రసం స్వసంవేదనానికి, స స్వస్వరూప మెన దానానికి, విషయం అని. 
ఇయు గో 

న. చాతి - 
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పెన చెప్పబడింది. జ్ఞానం సవికల్పకం అని, నిర్వికల్పకం అనీ రెండువిధాలు ఒక 

వసువును చూడగానే మొట్టమొదట ఇది ఒక వసువు అనే జ్ఞానం మ్మాతమే కలుగు 

తుంది. దాని పేరు, రూపం, జాతీ మొదలైనవి ఏవీ తెలియవు. ఆ జ్ఞానానికి 

నిర్వికల్పక జ్ఞానం అని పేరు. పేరు, రూపం జాతీ మొదలై సవాటికి నికల్పా లని 

పేరు. అవి లేనిది కాబట్టి ఇది నిర్వికల్పక౦.మరుక్షణంలో దాని పేరు మొద లైనవి 

కూడా తెలుస్తాయి. ఆ జ్ఞానానికి సవికల్పకజ్ఞానం అని పేరు. ఈ రసజ్ఞానం 

నిర్వికల్పకం అనడానికి వీలు లేదు. ఆ జ్ఞానంలో విభావాదుల సంబంధం కూడా 

ఉంటుంది కదా. ఆలా అని సవికల్పకం అనడానికి ఏలు లేదు. స్వపకాశం అయిన 

ఆ జ్ఞానంలో చివరికి ఆత్మస్యరూపమైన ఆనందాంశం ఒక్కటే భాసిసున్నది 

కదా? ఇంక నిర్వికల్పము కాక సవికల్పకమూ కార ఉండే జ్ఞానం ఉభయాత్మకం 

అనాలి. ఇలాంటి ఉభయాత్మకజ్జానం లోకంలో ఎక్కడా లేదు కదా అని అడగ 

వచ్చు. వెనక (రసం కార్యమా జ్ఞాప్యమా ఆనే మీమాంసలో) చెప్పినట్టు ఇలాంటి 

ఉభయాత్మక జ్ఞానం లోకంలో లేకపోవడం మేము రనం విషయంలో చెప్పిన 

అలౌకిక త్వాన్నే సమర్దిస్తూన్నది కాబట్టి విరోధం ఏమీ లేదు అని భావం. 

వృ. వ్యాఘాదయో విభావా భయానక స్యేవ వీరాద్భుతరౌ(దా 

కామ్, అ పపాతాదయో౬ను భావాః శృజ్షార సే స్యెవ క కరుణభయానకయో ః, 

చినాదయో వ్యభిచారిణః శృజాార స్యెవ వీరకరుణభయానకానామ్ ఇతి 

పృథగనైకా నీకి త్వాత సూతే మిలితా నిర్దిష్టాః. 

వ్యా వ్యాఘాదులు భయానక రసానికి ఎట్లో అట్టె వీర_ఆద్భు త-రౌ|ద 

రసాలకి కూడా విభావాలు కావచ్చును. ఆ(పుపాతం మొదలైనవి శృంగారానికి 

ఎట్లో అర్రే కరుణభయానకాలకి కూడా అనుభావాలు కావచ్చును. చింత మొద 

లైనవి శృంగారానికి ఎట్లో వీరకరుణభయానకరసాలకి కూడా వ్యభిచారులు 

కావచ్చును. అందుచేత వేరు "వేరుగా అవి,వ్యభిచారం కలవి అవడంచేత సూత్రంలో 

అన్నీ కలిపి నిర్దేశించ బడ్డాయి 

వి. రససూతంలో విభావానుభావవ్యభిచారులు మూడు కలిసి రసాభివ్య క్రిని 

కలిగిస్తాయి అని చెప్ప బడింది. అలా చెప్పకుండా ఆ మూడింటిలో ఏ ఒక్క. దైనా 

స్యతంతంగా, మిగిలిన రెండింటి అపేక్ష లేకుండా, రసాభివ్య క్తిని కలిగిస్తుంది. 
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అని చెప్పే పక్షంలో ప్యభిచారదోషం వస్తుంది. పెద్దపులి మొదలైనవాటిని 

చూడగానే పిగికివాళ్ళకి భయం కలిగినట్లు, వీరులకు ఉత్సాహమూ, కొత్తగా చూసే 
వాళ్ళకి విసయమూ, వాటివల్ల బంధువులను కోల్పోయినవాళ్ళకి [కోధమూ ఠలగ 

వచ్చు. అందుచేత వ్యాఘాదులు భయానకరసాని క రాకుండా ఏర.ఆద్భుత. 

రౌదాలకి కూడా ఆలంబనవీభావాలే. అందుచేత అనుఖావ . వ్యనిచారిభావాల 

(పస క్తి లేకుండా వ్యాఘాదివిభావాలు భయానకర సాన్ని అభివ్యక్రం చీస్తాయి 

అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. అవి వీరరసానికీ ఏభావాలే రా బట్టి ఎగరసాన్ని 
కూడా అభివ్య క్రీకరిస్తాయి కదా? కాబట్టి వ్యభిచారదోష౦ వస్తుంది. (ఓరదానికి 

సంబంధించినట్టుగా చెప్పిన విషయం దానికే కాకుండా మరొరదానికి కూడా 

సంబంధిస్తే అది వ్యభిచారదోషం. ఇది అనుమాన వమాణంలో హేతువుకు సంబం 
ధించిన దోషం, “యత యత ధూమఃత్మత త్మతాగ్నిః”-'ధూమం ఉన్న చోటల్లా 

అగ్ని ఉంటుంది” అని చెప్పడంలో తప్పులేదు. అగ్ని లేనిచోట ధూమం ఉండదు 

కదా.కాని“'య[త యత అగ్నిః తత తత్ర ధూమకోఅగ్ని ఉస్న చోటల్లా ధూమం 

ఉంటుంది" అని చెప్పడం తప్పు, ఎజ్జగా కాల్చిన ఇనప గుండులో నిప్పు ఉంది 

కాని ధూమం లేదు కదా? అందు చేత 'పెన చెప్పిన వ్యా పివార్యానికి తప్తాయా 

గోలంలో వ్యభిచారం). అదే విధంగా “అ[శుపాతం అనే అనుభావం శృంగారాన్ని 

అభివ్య కం చేస్తుంది” అనడానికి వీలులేదు. అది రరుణభయానకాలకి కూడా అను 

భావమే కాబట్టి వాటిని కూడా ఆభివ్య క్రం బయవచ్చును కదా? చింత అనే వ్యభి 

చారిభావం శృంగారాన్ని అభివ్యక్తం చేస్తుంది అని చెప్పినా ఈ విధమైన వ్యథి 
చారదోషమే. అందుచేత విభావానుభావవ్యభిచారులు మూడు కలిసి రసాన్ని 
అభివ్యకం చేస్తాయి అని చెప్పినట్టయితే ఈ దోషం ఉండదు. 

లో వియదలి మలినామ్చుగర్భ మేఘం 

మధుకరకొో కిలకూజి తై ర్రిశాం శ్రీః, 
ధరణిరభినవాజ్కూరాజ్కటజ్కా 

(పణతిపరే దయితే (ప్రసీద ముగ్గ, 27 
ఇత్యాదె 

శ్లో పరిమృదిత మృణాలిమ్లానమజం (ప్రవృ త్తిః 
కథమపి పరివార (పార్ధనాభిః కియాను, 
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థ 0౧ 

కలయతి చ హిమాంళోర్నిష్కంలజ్కస్య లక్ష్మీ 

మభినవకరిద నచ్చేదకాన్తః కపోలః. 28 

ఇత్యాది" 

శ్లో॥ దూరాదుత్సుకమాగశే వివలితం సంభాషిణి స్ఫారితం 

సంశ్లి ష్యత్యరుణం గృహీతవననే కిం చాజ్బోతిభూలతమ్, 

మానిన్యాశ్చరణా నతివ్యతికి ర చాష్ప్బామ్బుపూర్ణే షణమ్ 

చక్షుర్ణాజ మహో (ప్రపజ్బుచతురం జాతాగసి _పేయసి. 29 

ఇత్యాదౌ చ యద్యపి విభావానామ్, అనుభావానామ్, బొత్సుర్య 

(వీడాహర్షకో పాసూయా పసాదానాం చ వ్యభిచారిణాం "కేవలానామ[ త 

స్థితిః తథా ప్యేతేషామసాధారణత్యమిత్యన్యతమద్వయాశ్నేపక త్వే సతి 

నానై కా న్లికత్వమితి. 

వ్యా. విభావాదులు మూడు కలిస్తేనే రసనిష్పత్తి అని చెప్పినాపు కదా? 

కాని కొన్ని చోట్ట కేవలం విభావమో, అనుభావాలో, వ్యభిచారి భావాలో ఏప్పినా 

కూడా రసనిష్ప త్రి జరుగుతున్నది. దీనిని పట్టి పె నియమం అయు క్రం దొదా అని 

ఆశంకించుకొని ఒక రసానికి మ్యాతమే చెందడానికి వీలున్న విభావాదుల్ని 

మ్మాతమే వర్ణించిన స్థలాలలో మిగిలిన రెండింటి? ఊహించుకోవాలి. అందు ఇత 

పె నియమానికి భంగం లేదు అని చెపుతున్నాడు-వయదితి:. “ఓ! తెలివితక్కు. వ 

దానా! నీటితో నిండి తుమ్మెద వలె నల్పగా ఉన్న మేఘాలు ఆకాశాన్ని ఆవరించి 

ఉన్నాయి, తుమ్మెదల రొదలతోను, కోకిలల ధషసులతోను దిక్కుల కోర అధి 

కంగా ఉంది. నేల నూతనంగా బయలు దేరిన అంకురా లనే టంకాలతో చిహ్ని 

తమై ఊంది. కాళ్ళమీద పడుతూన్న (పేయుణ్ణి ర నిక రించు” ఇత్యాదులలో నూ-- 

వి. పియునిమీద కోపించిన ఒక మానవతితో సఖురాలు చపుతూన్న 

మాటలు. ఇక్కడ ముగ్గ, ప్రియుడు అనే ఆలంబనవిభావం, మేఘపూర్ణ మైన 

ఆకాశం మొదలైన ఉద్దీపనవిభావాలు చెప్పబడ్డాయి. అనుభావవ్యభిచారులు చప్ప 

బడ లేదు. అయినా ఇవఏ శృంగారానికి మ్మాతమే సంబంధించినవి కాబట్టి చెప్పని 

అనుభావవ్యభిచారిభావాలను ఊపహిం చుకొనవచ్చును. అందుచేత విపలంభశృంగా 

రాభివ్య క్రికి ఆటంకం లేదు. 
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వ్యా. పరిమృదితేతి.“శరీరం నలిగిపోయిన తామరతూడులా వాడిపోయింది, 
జ అల ల ఇల్ల ఆలో ఆ 
(పక్కనున్న పరివారజనం పార్థించ గా _పార్గించగా ఆతికష్టంమీద కొన్ని పనులు 

చేసుకుంటున్న ది. కొతగా మొలచిన ఏనుగదంతం ముక్క. కాంతి వంటి కాంతి 

గల చెక్కిలి కళంకం లేని చందునివంటి శోభతో ఉంది” ఇత్యాదులలోను. 

వి. ఇక్కడ శరీరం వాడిపోవడం, దేనిమీదా ఇష్టం లేకపోవడం, బక్కిక్టు 

తెల బడ్డం మొదలైన కార్యాలు (అనుభావాలు) మాతమే వర్ణించినా విభావవ్యభిచారి 

భావాలను ఊహించుకోవడానికి అవకాశం ఉండడంచేత విిసలంభశృంగారాథి 

వ్య కి కలుగుతుంది. ఈ శ్లోకం మాలతీమాధవంలోనిది. 

వ్యా. దూరాదితి.ఎంత (బతిమాలినా వినకపోవడంచేత వెళ్ళిపోయిన 

ప్రియుడు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నాయిక చూపులను వర్ణిస్తున్న శ్లోకం; అమరు 

శతకంలోనిది. “నాయిక చూపు ఆవరాధంచేసిన (సియుణ్ణి దూరంనుంచి చూడ 

గానే జొత్చుక్యం కలది ఆయింది. (బొత్సుక్యం) అతడు దగ్గరికి రాగానే ఆ 

మానిని చూపు పక్కకి తిప్పబడింది. (వీడ). ఆతడు మాటలాడుతుండగా విర 

సించింది. (హర్షం) దగ్గరికీ ఆలింగనం కోసం వస్తూండగా ఎజ్జబడింది (కోపం). 

వెళ్ళిపోతున్న తన వస్త్రాన్ని వట్టుకొన్నప్పుడు కొంచెం కనుబొమ్మలు ముడుచు 

కొన్నది. (ఆసూయ). అతడు పాదాలకు నమస్కరించబోతుంటే కన్నీళ్ళతో 

నిండింది. ([పసాదం). ఈ విధంగా అనేక విచి తవ్యాపారాలు చేయడంలో నేర్పును 

చూపింది”, ఇత్యాదు లలోనూ. 

వి. ఈ శ్లోకంలో విభావానుభావాలు వర్షించకుండగా కేవలం షొత్సుర్యం మొద 

లన వ్యభి చారిభావా లను మాత మే చెప్పినా మిగిలిన రెండింటినీ ఊహించుకోవడం 

చేత శృం గారరసనిష్పత్తి కలుగుతున్నది. 

వ్యా. యద్యపీతి. ("పెన చెప్పిన శ్లోకాలవంటి స్థానాలలో) కేవలం విభా 

వాలు, అనుభావాలు, బాత్సుక్యం ఏడా_హర్ష.కోప_అసూయా.| పసాదాలు అనే వ్యభి 

చారిభావాలు మాత మే చెప్పబడ్డాయి. అయినా ఇవి శృంగారానికి మ్మాతమే చెంది 

నవి అవడంచేత మిగిలిన రెండింటిని ఆశే పిస్తాయి. (ఊహింవచేస్తాయి ). అందుచేత 

“విభ్రావాదు లన్నీ కలిసి రస|వతీతి కలిగిస్తాయి" అని సూతంలో చెప్పినదానికి 

వ్యభిచారం లేదు. 
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వృ. తద్విశేషానాహ- 

కౌ, శృజ్లారహాస్యకరుణర" (దవిరభయానకాః, 

వీభత్సాద్భుత సంజ్ఞ చేత్యష్టా నాళ రసా; స్మృతాః, 29 

వ్యా. దాని (రసంయొక్క) విశేషాలను చెపుతున్నాడు, “నాట్యంలో (నాట 

కాదులలో) శృంగారం, హాస్యం, కరుణ, రౌదం, ఏరం, భయానకం, వీభత్సం, 

అద్భుతం అనే ఎనిమిది రసాలు చెప్పబడ్డాయి. 

వి. 1. శృంగార రనానికి నాయిభావం రతి. కాంతాదులు ఆలంబననిభావం. 

[సక్చందనాదులు ఉఊద్దీవనవిభావాలు. కటాకశాదులు అనుభావాలు. (వీడాదులు వ్యభి 

చారిభావాలు. 2. హాస్యరసానికి స్థాయిభావం హాసం. వికార చేష్టలు చేసేవాడు 

ఆలంబనవిభావం. వికార చెష్టాదులు ఉద్దీపనవిభావాలు. బుగ్గలు ఉబ్బడం మొద 

లైనవి అనుభావాలు, శమాదులు వ్యభిచారిభావాలు. ౩. కరుణరసానికి శోకం 

స్థాయిభావం మృతాదులు ఆలంబనవిభావాలు. వాళ్ళ సద్దుణాదులు ఉఊర్దీ వన విభా 

వాలు. రోదనాదులు అనుభావాలు. దై న్యాదులు వ్యభిచారీభావాలు. 4, రౌదరసా 

నికి |కోధం స్థాయిభావం. శతువు ఆలంబనవిభావం. వాడు చేసిన ఆపకారాదులు 

ఉద్రీపనవిభావాలు. బడాయి చెప్పుకోవడం మొవలైనవి అనుభావాలు, గర్వాదులు 

వ్యభి చారిభావాలు . 5, ఏరరసానికి ఉత్సాహం స్థాయిభావం. యుద్ద ఏరానికి 

శ|తువు ఆలంబనవిభావం, అతడు చేసిన ఆపకారం ఉద్దిపనవిభావం. దాన 

దయాపీరాలకి దీనుడు ఆలంబనవిభావం. అతడు ఆపదలలో ఉండడం ఊద్దిపన 

విభావం. యుద్ద వీరానికి పగదీర్చుకోవడం, మిగిలిన రెండింటికీ దానాదులు అను 

భావాలు, హర్ష__ఆ వేగ_ చింతాదులు వ్యభిచారిభావాలు. (మమ్మటుడు యుద్ధవీరం 

మాతమే అంగీకరించాడు ) 6, భయానకరసానికి భయం స్పాయిభావం. భయం 

కరమృగాదులు ఆలంబనవిఖావం; వాటి కర్మలు ఉద్దీపనవిథభావం, పలాయనాదులు 

అనుభావం. జడత్వం మొదలైనవి వ్యభిచారిభావాలు. 7. వీభత్సరసానికి జుగుప్స 

(ఏవగింపు) స్తాయిభావం, మలమూతాదులు ఆలంబనవిభావం. దుర్గంధాదులు 

ఉద్ది పనవిభావం. ఉమ్మివేయడం మొద లైనవి ఆనుథావాలు. గ్లాని మొదలైనవి వ్యభి 

చారభావాలు. రీ. అద్భుతర నానికి విస్మయం స్థాయిభావం. ఆశ్చర్యకరమైన 

పనులు చే సీవాళ్ళు మొదలైనవారు ఆలంబసఏఎభావం. ఆలాంటి పనులు ఉద్దీపన 

విభావం. ఉలిక్కి పడడం మొదలైనఏ ఆఘవావామి, హర్హాదులు వ్యధిదారిభా వాలు. 
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వృ. తత శృజ్ఞారస్య ద్వౌ శ్రేదౌ; సంభోగో రు 

త తాద్యః పరస్పరావలోక నాలిజ్ఞనాద రపానపరిచుమృనాద్యనన్త త్వాదపరి 

చ్చేద్య ఏక ఏవ గణ్యతే. యథా- 

శో శూన్యం వాసగ్భృుహం విలోక్య శయినాదుత్తాయ లంచిచ్చనై 

ర్నిిదావ్యాజముపాగతిస్య నుచిరం నిర్వర్హ్య సత్యుర్మ్కుఖమ్, 

విస్రబ్దం పంచుమ్బ్య జాతప్పలకామాలోర్చ నజ్జస్రలం 

లజ్ఞాన్నమ ముఖీ (పియేణ హాసతా దాతా చిరం చుమ్చునా, 80 

వ్యా, త తేతి-_ వాటిలో శృంగారరనాని! సంభోగం, పసలంభం ఆ అని 

రెండు భేదాలు. ఆ రెండింటిలో మొదటిదైన సంభోగ శ్చాంగారం౭* ఇర ధ్రీనొ 

చూసుకోవడం, ఆలింగనం చేసికోవడం, అవరపానం, చుంటగం ముదలైన 

అనంత భేదాలు ఉండడంచేత ఇన్ని రకాలు టిసి 4ప్పసం రష్టం. ఉందుళోత 

అవాంతర బేదాలు ఎన్ని ఉన్నా ఒకటిగానే వరీగణించబడుగుంచి., 

వి, రసాలన్ని ంటిలోకీ సర్వజన |పియం అవగోం నో శృంగారం చాలా 

(పధానమైనదిగా పరిగణింపబడుతుంది. శ్చృజటమ్ == (వొధాన్నాన్ని, ముచ్చుతి = 

పొందుతుంది కాబట్టి “శృజ్ఞార 8 అని దీని వ్యుత్చత 4 go. UE ఆర్థం మధిర 

విధంగా కూడ చెపుతారు శ్చజ్లం అనగా మన్మథుడు అంక గంచడం అ ముక్కు 

థోద్భేదాన్ని కారణంగా చేసుకౌని న్రీపురుములలో ఆవిర్భపించినట శృంగారం. 

“శజ్ఞం హి మన్మథోద్చేదస్త దాగమసహతుకః, 

రుష[పమదాభూ మిః శృజార ఇతి గీయతే." 

అవ నాయిక పారంభించిసది, నాయకుడు [పొర ంభిం చిన టి ఆని సంబో 

గం రండు విధాలు. మొదటిదానికి ఉదొహరణం ఎట్టనగా - 

వ్యా. శూన్యమ్ ఇతి:. ఇది అమరుకంలోని ముగ్గ నాయికా వర్ణనం, “ముగ్గ 

నాయిక శ్రయనగృహంలో ఇతరులెవ్వరూ లేరని చూచింది పక మీననుంది 
కొంచెం మెల్లగా లేచింది భర్త నిదపోతున్నట్టు అభినయిన్తు న్నాడు ఆతని 

ముఖం తదేకదీక్షగా కొంతసేపు చూచింది. నిర్భయంగా చుంబనం చిసీంది, 
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ఆప్పుడు ఆతని చెక్కిళ్ళమీద గగుర్వాటు కలగడం చూచి సిగ్గుతో తల వంచు 

కంది. ఆలాంటి స్టితిలో ఉన్న ఆమెను [పియుడు నవ్వుతూ చాలా సేపు ముద్దు 

పెట్టుకొన్నాడు" 

వి. ఇక్కడ నాయకుడు ఆలంబన విభావం. శూన్యగ్భహాదికం ఉద్దీపన 

విభావం, ముఖనిర్వర్హ న. చుంబనాదికాలు అనుభావాలు. లజ్ఞాహాసాదుల చేత సూచింప 

బడిన హర్షాదులు వ్యభిచారిభావాలు. రతి (పేమ) స్థాయిభావం. వీటిని అన్నిం 

టిసీ గురి ంచగలి గిన సామాజికునిలో చః సంభోగళ్ళంగారరసనిష్పతి, కలుగు 

తుంది. 

వృ. తథా- 

శ్లో॥ త్వం ముగ్దాక్షి వినెవ కణ్బులికయా ధక్సే మనో హరిణీం 
లజ్మీమిత్యభిధాయిని (పియత మే తద్వీటికాసంస్సృశి, 

శయ్యోపాన్తనివిష్టసస్మితసఖీనేతోత్సవానన్దితో 
నిర్యాతః శనై రలీకవచనో పన్యాసమాలీజనః. 31 

వ్యా. నాయకుడు [పారంభించిన సంభోగానికి ఉదాహరణం చూపుతు 

న్నాడు. మరియు- “ఓ! సుందరనయనా! రవిక లేకపోతేనే నీ శోభ మనోహ 

రంగా ఉంటుంది" అని అంటూ ప్రియుడు అమె రవికి ముడిని స్పృశిస్తూండగా, 

చిరునవ్వు నవ్వుతూ శయ్యా పాంతాన్ని అంటి పెట్టుకొనిఉన్న సఖురాలి (నాయిక 
ల 

యొక్క.) నే త వికాసంచేత ఆనందింపచేయబడిన సఖురాళ్ళందరూ ఏవేవో వంకలు 

చెపుతూ మెల్లగా బైటకు వెళ్ళిపోయారు”. 

వి ఈ శ్లోకం అమరుకంలోనిది. ఇక్కడ ముగ్గాకి ఆలంబనం. నయన 

సౌందర్యశరీరశో భాదులు ఉద్దీపనాలు., అలా మాటలాడడం౦, వీటికను స్పృశిం 

చడం అనుభావాలు. ఉత్కంఠ మొదలైనవి విభావాలు. వీటిని గుర్తించగలిగిన 

సామాజికునిలో సంభోగశ్చ్ళంగార నిష్పత్తి జరుగుతుంది. 

వృ. అపరస్తు అభిలాషవిర హేర్ష్యా పవాసశాప హెతుక ఇతి పజ్బా 

విధః. (క మేణోదాహరణమ్. 

8) 
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శో _సేమారాిః (టణయస్ప్యునః .౦చయోయిదాథిరాగొదయా 
య ‘© 4 

సాసా ముగ్రదృశో నిసర్షమధురాళ్చషా 4 భచేయుర రయి, 
జా అాలట్ 

యాస్వ నఃరరణస్య దాహాొ కరంణవాౌ gud "స్ ణా 

దాశంసాపరిక ల్పితాస్వపి భవత్యానన్దసాన్నా 3 ws. 392 

ఇతి:.. అభిలాష హూతురము; నిరపహా సీంతుకిము, ఈర్యా హేతు 
యే 

కము, |పవాసపాతుకము, కాపహేతుకము అని రండవడి (స సలం భశ్ళంగారం) 

వి. ఆభిలాష అనగా మొట్టమొదట రలిగిన అనురాగం. లేదా సమాగమం 
లభించ నివాళ్ళ పరస్పరసమాగ మేచ్చ అభిలాష. ఆది హేతువుగి గల వివ 

లంభం మొదటిది. ఇద్దరూ ఒకేచోట ఉన్నా వారీలో ఒకతకి ఆనుంాగం లేరపోవ 

డంచేతగాని, అనురాగం ఉన్నా దై ప పతిబంధంవళల్ణ గాని, పెద్దలనుంగ సంకోచం 

మొదలైన కారణాలచేత గాని సంయోగం లేకపోవడం విరహం. ఈర్ష 

అసగా తాతా. లిక మైన మానం, పట్టుదల. అనురొగవంతులు రార్బాంతరొవశం 

చేత వేరు వేరు (వదేశాలలో ఉండడం [పవాసం. “ఇంతకాలం మీరు కోలన 
కూడదు” “మీరు అసలు కలవకూడదు” ఇత్యాదీరూపమైన కోట్టడి శాపం. 

వ్యా. (క్రమంగా ఉదాహర ణాలు. _పేమార్దారిః ఇత్యాట మాలశీమాధ 
వంటో మాలతిని పొందుటకై మాధవుని అభిలాషను చితిం'3 గోరం. అభిలాష 
హేతుక విపలంభానికి ఉదాహరణం. యాసు. ఏ చష్టలు, ఆశంసావరిరల్సి తాసు 
అపి = మనోరథముచేత కల్పింపబడినవే అయినా, క్షణాత్ == డణరాలంలో, 
వాహ్యకరణవ్యాపారరోధీ=బా హ్యేందియాల వ్యాపారాన్ని ([పవృత్తిని) ఆరి5 ది, 
ఆనన్దసాన్లః = ఆనందంచేత దట్టమైన, అన్హః కరణన్యు ల.మఃజ అంతః రణం 
యొక్క విలయం, అనగా తన్మయత్వం , భవతి జ రలుగునో అట్టి, పేమార్దాః 
= _పేమచేత అర్దం మైనవి (ఇతడు లేదా ఈమె నావాడు లేదా నది, నేను ఆతని 

దానను లేదా ఆమెకు చెందినవాడను అను ఒక విధ మైన పక్షపాతం (పేమ), 

(వణయస్పృశః = [పణయాన్ని స్పృళించేవి ((పకర్షను. పొండి ఎన్ని అవరాధాలు 
చేసినా తొలగని (పేమ (వణయం), పరిచయాశ్ . అదధిలాస _క్రివల్ల, ఉద్దాధరా 
గోదయాః = పాతుకొని పోయిన రాగంయొక , ఆవిర్భావం హలఏ (ఎక్కు వ 
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'పరిచయంచేత రంజింవకేయగరిగిన (పణయమే రాగం), నిసర్గమధురాః = 

స్యభావంచేతనే మధురములూ ఆయిన, ముగ్గద్భశః = సుందరములైన నేతాలు 

గల ఆ మాలతియొక్క, తాః తాః=ఆ యా, చేష్టాః = చూడడం, నవుడం 

మొదలైన చేష్టలు, మయి సా విషయంలో, భవేయుః = అగుగాక, 

వి, ఇక్కడ మాలతి ఆలంబనం. ఆమె విలాసల స్మరణం ఉద్దీపన 

విభావం. కోరికను ఆపిష్కు_రించడం అనుభావం. ఉత్కంఠ వ్యభిచారి భావం, 

రని స్థాయిభావం. 

అవ. విరహ హేతుక వి పలంభానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు, 

శ్లో॥ అన్య('త (వ్రజతీతి కా ఖలు కథా నాప్యస్య తాదృక్ సుహృద్ 

యో మాం నేచ్చతి నాగతశృహహహో కో2యం వి ధేక్షప్యక్రమః 

ఇత్యల్పేత రకల్పనాకబలితస్వానా నిశానాన రె 

కాలా వృతృవివర నవ్యతికరా నాప్నోతి నిదాం నిశి. 38 

వృ. ఏషా విరహోత్క-ణితా. 

వ్యా. అన్య తేతి. రాత్రికి వస్తానని చెప్పి ఏ కారణంచేతనో నాయకుడు రాక 

పోవడంచేత పరిపరి విధాల ఆలోచనలలో పడిన విరహోత్క ంశితయైన నాయిక 

వర్ణన. అన్మతజమరియొక |పీయురాలిదగ్గరకు, [వజతీతి= వెడతాడు అని, కథా 
మాట, కా ఖలు = ఏమి ఉంటుంది? మదేక పత్నీ వతస్తుడెన అతడు మరియొక 

(ప్రియురాలి దగ్గరకు వెళ్ళినాడేమో అనే |పశ్నయే లేదు. యః = ఎవడు, మామ్ 

= నన్ను, న ఇచ్చతి = ఇచ్చయించడో అనగా నేను సుఖంగా ఉండాలని 

కోరడో, తాద్భక్ = ఆలాంటి, సుహృత్ = మిత్రుడు, అస్య = ఇతనికి, న 

లేడు. ఏ మింుని దగ్గరికై నా వెడితే ఆతడు ఇక్కడికి రాకుండా చేసినా డనడా 
నికి కూడా అవకాశం లేదు. న ఆగతః చ= మరి రానూ లేదు, హహహా= 

అయ్యా! ఆయమ్ = ఈ, విధేః == దై వముయొక్క-, _పకమః=కార్యారంభం, క్ 

= ఏమి? ఇతి=ఇట్లు, అల్చే తర కల్పనాకవలితస్వానా= ఆత్యధికము లైన ఊహల 

చేత (మింగివేయబడిన(ఊహ లతో నిండిన మనస్సు గల, బాలా==ఆ ముద్దరాలు, 

నిశాన్లాన రేజశ యనగ్భృహం మధ్య, వృత్త వివర నవ్యతికరా=జరుగుతూన్న ఇటూ 
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అటూ దొరలడంతో సంబంధం కలదై (ఇటూ అటూ దొర్హుతూ), నిశిజర్మాతియందు, 

నిదామ్ = నిదను, నాస్నోతి = పొందడంలేడు. “ఈమె విరహంతో ఉత్కంఠ 

చెందినది”. 

వి. ఇక్క_డ వసానని రాని భర ఆలంబనవిఖోవం, రాకపోవడం మొద 

లై నవి ఉపనవిభావం. పక్కమీద దొర్హడం మొదలైనవి ఆనుభావాలు. “హహ 

హా, ఆనడంచెత సూచితమెన విస్మయం లేదా దైన్గం వ్యభిచారిభావం. 
p 

ఆవ, ఈర్ష్యా హేతుకవి పలంభశ్ళంగారానికి ఉదాహరణం చూప 

తున్నాడు:- 

శో నా పత్యుః (పథ మేఒపరాధసమయి సభ్యోపదేశం వినా 

నో జానాతి సవి భ్రమాజ్ఞవలనావ (క్రోకి సంసూచనమ్, 
స్వచై్ఫరచ్చకపోలమూలగళలి తై ; పర్యస్త నేతోత్చలా 

బాలా కేవలమేవ రోదితి లుఠల్లోలాలతై ర్మశ్రుభిః 84, 

వ్యా. నవోఢయెన (కొతగా వివాహం అయిన) తస సఖురాలు భర్త 

చేసిన అపరాధానికి పడుతూన్న బాధను మరొక సఖురాలికి ఒర యువతి చెపు 

తూన్న మాటలు. ఆమరుశతకంలోని పద్యం ఇది. సా బాలాజ=ఆ బాల, పత్ఫుః= 

భర యొక్క, పథ మాపరాధ సమయే = తొలిసారిగా అవరాధం తీసిన సమయము 
నందు, సఖ్యా = నఖురాలి చేత, ఉపదేశం వినా = ఉపదేశం లేకుండగా, సవిభ 

మాజ్ఞవలనావ కోకి సంసూచనమ్ == విలాసవూర్మకంగా అవయవవాలు కదల్చడం 

చేత, వకోకుల చేత (కోపాన్ని) సూచించడాన్ని, నో జానాతి = ఎరుగదు. అచ్చ 

కపోలమూలగలితై ః = స్వచ్చములైన చెక్కిళ్ళ మొదళ్ళలో జూథిన, స్వచైః = 

స్వచ్చములై న, లుఠల్లోలాల కై 8 = దొరలుతూన్న చంచలములైన ముంగురులతో 
కూడిన, అవధి! = కన్నీళ్ళతో, పర్యస్తన్నేతోత్పలా = ఇటు అటూ (పసరీంప 

చేయబడు చున్న ఉత్పలములవంటి నేేతాలు రలదై, కేవలమ్ ఏవ = రీవలమూ, 
రోదితి = ఏడ్చుచున్నది. ఇక్కడ వతి ఆలంబనం అపరాధం ఉదివసం. రోడ 
నాదికం అనుభావం. దానిచేత వ్యంగ్యం అయిన ఆసూయ వ్యభిచారిభావం. రతి 

స్టాయిభావం. పతి అన్యనాయికానక్తు డవడంచేత ముగ్గకు ఈర్ష్య కలిగింది 



చతురోలాసం 117 

అవ. [ప్రవాస హేశుకవివలంభానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్రో॥ (ప్రస్థానం వలయైః కృతం (ప్రియసఖై రసె9రజ స్తం గతం 
ధృత్యా న క్షణమాసితం వ్యఎసితం ) చితే, న గన్తుం పురః, 

యాతుం నిశ్చితచేతసి (ప్రియతమే నర్వే "సము | ప్రస్థితాః 
గన్హమ్యే సతి జీవిత (ప్రియసుహృత్సార్ధః కిము త్యజ్యతే. 

వ్యా, (పవత్స్యత్పతిక (భర్త (పవాసానికి వెళ్ళనున్న నాయిక) తన జీవి 

తాన్ని గూర్చి నిందాపూర్వకంగా అంటూన్న మాటలు. అమరుశ తకంలోని శ్లోకం. 

జీవిత జ ఓ జీవితమా! ప్రియతమే= (పియతముడు, యాతుమ్ = వెళ్ళుటకు, 

నిశ్చితచేతసి = నిశ్చయించ బడిన చితం కలవాడగుచుండగా, పియసఖై ః = న్ 

పియమితులైన, వలయెః=కంకణములచేత, దేస్టానమ్=పయాణము, కృతమ్ 

= చేయబడింది కృశత్వం చేత కంకణాలు జారిపోయాయి. అనెఃి = కన్నీళ్ళ 

చెత, అజ సమ్ = నిరంతరంగా, గతమ్ = వెళ్ళుట. కన్నీళ్ళు ధారలుగా (వవ 

హించి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ధృత్యా = ధైర్గముచేత , క్షణమ్ = క్షణకాలం కూడ, 

న ఆసితమ్ = ఉడడం జరగలేదు. చిత్తేన = మనస్సుచేత, పురః == ముందుగానే, 

గన్తుమ్ = వెళ్ళుటకు, వ్యవసితమ్ = నిర్ణయము చేయబడింది. సరే = ఇవన్నీ, 

సమమ్ = ఒక్కమారుగా, (పస్థితాః = = పయాణ మైనవి. గన్న వ్యే సతి == (నువ్వు 

కూడా) వెళ్ళివలసే ఉన్ ప్పుడు, (పియసుహృత్సార్ధః = పీయమితుల సము 

దాయం, కిము త్యజ్యతే = ఎందుకు త్యజింపబడుతున్న ది? 'పియసథఖై $ అనేది 

వలయ-అస-ధృతి-చిత్తాదులకు అన్నింటికి అన్వయిస్తుంది. ఓ! జీవితమా! నువ్వు 
కూడా వెళ్ళవలసినదాననే కదా? ఆలాంటప్పుడు నీ [పియమితులతో కలి సే 

ఎందుకు వెళ్ళవు అని భావం. 

వి. ఇక్కడ (పియతముడు ఆలంబనం. ఆతని |వయాణాదులు ఉదీవనం. 

'కృళించిపోవడం మొదలైనవి అనుభావాలు, ఆవి వ్యంజింప వేసే చింత వ్యభిచారి 

భావం. రతి స్థాయిభావం. 

అవ, శాపహేతుకవి పలంభానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ త్యామాలిఖ్య (సణయకుపితాం ధాతురాగ్ర 8 శిలాయా 

మాత్మానం లతే చరణపతిత౦ యావదిచ్చామీ కర్తుమ్, 
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అసె9సావన్యుబూరువచితె రృష్టిరాలువ్య న చే 
యిల ఎం (0 దిళీట 

కూరస్తస్మన్నపి స సహా సంగమం ని రితాస్తః, 36 

వ్యా, మేఘదూతంలో మేఘం ద్వారా భారము నగ వంపుతూన్న కువ 

రుని శాపంచేత భార్యాపియుక్తుడెన యత్షుని మాటలు. ధాతురొగ ౩ == ధాతువుల 

రంగులశేత, శిలాయామ్ = శీలాఫలకంమీద, (ప యరుముతొటు ౬ [సణయె 

కోపము ఇందిసి, త్వామ్ = నిన్ను, ఆలిఖ్య = (సి, అత్మానమీ = నిన్ను, తేజ 
నీయొక్క, చరణపతితమ్ = పాదాలమీద పజివనినినిగా, నర్తుటు జా శయుటరకు, 

యావత్ - ఎంతలో, ఇచ్చొమి == కోరుచు న్నానో, తావత = ఆంధీ మేనా 

గ క్ ॥ a | hh ™ Hie యొక, దృషిః = దృషి, ఉపచిల్రై = ఊటి ఒన్తూన్ని, అ 8 జ HME gS, 
ట్ ల ' 

ముహుః = మాటిమాటికి, ఆలుప్యతె = ఆ అవరించ బడుతూన్ను | 0 rm (గూర 

మెన, కృతాన ‘= దె వం, తస్మిన్నపి = టి దితరువలో re 1" Core పున 
PT కావనీ మ LL] 

ఇద్దరియొక్క్ల, సంగమమ్ = సంగమమును, న సహతే = సహించడంలేదు. 
(a) 

వి. ఇక్కడ నాయిక ఆలంబనం. ఆమె [పణయకోపం ఉశీపససం. చరణ: 
ఓ 

పాతేచ్చాదికం అనుభావం దై వంమీద అనసూయ వ్యథచొగిభావం. రతి సాయి 
4 థి 

భావం. 

వృ. హాస్యాదీనాం (క మేబోదాహరణమ్- 

శ్లో॥ ఆకుజ్బ్య పాణిమశుచిం మమ మూర్షి వేళా య ధి 1 

మన్హామృసాం (ప్రతిపదం వృషతై ః పవిత్రే, 
తారస్వరం (పధథితథూత్ళ_మదా(త్రహోరం 

హాహా హతోహమికి రోదితి విష్ణుశర్మా. గ్ర 

వ్యా. హాస్యాదిరనాలకు వరసగా ఉదాహరణలు. 

ఆకుబ్బ్య) ఇతి:. వేళ్యాజ వేశ్య, _(పతిపదమ్ | పతిచోటా, సున్తాామృసామ్. 

మంత్రోదకముల యొక్క, పృషతై 1 = బిందువులచేత, పవి్రే =: వవ్మితమైన, 
మమ మూరి వానా తలమీద, అశుచిమ్ఆసవిత మైన, పొణిమ్హ స్రమును, 
ఆకుళ్ళ్య = వంచి, ఆనగా పిడికిలి బిగించి, తారస్వరమ్ = అధీకమైన ధ్వని: 
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కలుగునట్టుగా, పథితథూత్కమ్ = విస్తృతమైన థూత్కారము. కలుగునట్టుగా 
టు er) ణ్ ఠా 

అయ్యో ! అహమ్ _ నేను, హతఃహత,.డను అయినాను, ఇతి==అని. విషుశర్మా 
(3) 

విష్ణుశర్మ, దోడితి __ ఎడ్చుచున్నాడు 

వి వేళాఃవంచితుడెన విషశర్శ అనే _జాహ్మణుడు ఏడినటు ఒకరు 
(a) సుజా గ్ & (_ ల ధో 

మరొకనితో చెప్పి నవ్వుకున్నట్లు వరించే శోకం ఇది. విషశర్మ ఆలంబనం. వాని 
॥ యు గా ళొ లి 

రోదనం ఉద్దీపనం. సి స్మితం మొదలైనవి అనుభావాలు. చూచేవానిలో కలిగే ఆ వేగం 

చాపలం మొదలైనది ందీచారిభావాలు, హాసం సాయిభావం. హాసం కలిగినవానిని 
& 

థై 
ఇక్కడ వర్దించక యినా ఈ వ  వర్దనా సామర్ద్యం చేత ఆతనిని ఊహించుకోవాలి. 

ఇల అవ. కరుణరసానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

శో హా మాత _స్ట్వరితాని | కుత్ర కిమిదం హో దేవతాః వి 

ధిక్ (ప్రాణాన్ పతికి కో ౬ళనర్తుతవహ వేఒడ్షేషు దగ్గే దృళ 
ఇత్దం ఘర ర్భరమధ్యరుద్దకరుణాః పొరాజ్ఞనానాం గిర 

శ్చి 'త్రస్తాన్సి రోదయ" ని శతధా కుర్వ ని ని భిత్తీరపి 38 

వ్యా, హా మాతః ఇతి:. సకలపౌరుల ఆదరానికి పాత్రురాలైన ఒక రాజ 

మాతగాని, రాజభార్య గాని మరణించగా పౌర న్ర్రీల శోకాన్ని వర్ణించే శ్లోకం. 

హా! మాతః = అయో)! తల్రి! కుత = ఎక్కడికి, త్వరితా ఆసి == వెళ్ళడానికి 

తొందరపడుచున్నా పు. ఇదమ్==ఇది, కిమ్ = ఏమిటి! హా= అయ్యో! దేవతాః= 

దేవతలారా | ఆశిషః = = పెద్దల ఆశీర్వాదాలు, కష = ఎక్కడికి పోయినాయి ? 

ర హుతవహః? = WN అనే, అశని! = పిడుగు, పతితః=పడినది. 

దృశ = సుందరములైస స్ నేేతాలు, లేదా ఇట్టె విషయాన్ని చూచినందుకు మా 

నేతాలు, దగే = కాల్చబడినాయి. ఇతమ్ ఈ విధంగా ఘర రమధ్యరుద్ద కరుణాః 
(వ © యె ఆ 

=(శైష్మం అడ్డుకోవడంచేత ఘరరధ్యని మధ్యలో కలిగినవె ఆడుకోనబడినవి, 
౧ (చే ఖు = 6 

దీనములూ ఆయిన, పౌ రాజ్ఞనానామ్ పౌర స్ర్రీలయొక్క-, గిరఃజమాటలు, చిత 

స్థానపి==చి తరవులలో ఉన్నవాళ్ళని కూడ, రోదయ న్లి=ఏడ్పిసున్నాయి. భి తీః 

అపి=గోడలను కూడ, శతధా=నూరు ముక్కలుగా, కుర్వ నిజ చేసున్నాయి. 

వి. ఇకాడ మృతురాలైన నాయిక ఆలంబనం. ఆమెను దహించడం 



1920 రావ్య ప్రకా 

మొదలెనవి ఉర్జీ వనాలు. రోదనం అగుధావం, బె స్యాం, గొని, మూర్చ మొద లెనవి 
bn] స 1 స 

వ్యభిచారిభావాలు. శోరం సాయిభావం, వీటిని అన్నింటిని ౧ తీించగనిగిను సహృద 
గు 41 న్న్, న! 

యుడిలో కరుణరసం వ్యక్రం అవుతుంది. 

ఆవ. రౌదరసానికి ఉదావరణం చుప్పున గాడు. 

శో కృత మనుమతం దృషం వా యైరీవం గుదునాత తం 
గా అ 

ముసుజసశుభిర్నిర్మరా్యాదై రృపద్భిరుదాయుదై ర 

నరకరిపుణా సార్ధం తేషాం సభీమికిరీ టినా 

మయమహమసృత్యేగో ఘొ౮ల సః రరోటు దిశాం బవిమ్?$ 

వ్యా. వేణీసంహారంలో |దోణవధను గూర్మి విన్ను "0 geen అర్జుసాదుల 

మీద కోవంతో పరికిన మాటలు ఇవి. ఉదాయుదై $=ఎ త్రదబడిగ అ:ముధాట గల 

(ఆయుధాలు ధరించిన), నిర్మర్యాదై క=క ట్టుదాట్లను అల మింది, సునుబివశుధిః 

= మనుష్యపశువులైన, యెః= ఏ, భవద్భిః= మీచేత, ఇదీ "8, గురుపాతరమ్ 

= గురువు విషయంతో చేయబడి” మవీపావము, ర్భాతటు జూ జీంసు ఓడిందో, 

అనుమతమ్ = అంగీకరించబడిందో, వాజలేవ, దృషము జ చూడ టడింద్లో, 

నరకరిపుణా సార్దమ్ ree కృష్ణునితో కూడ, సవమరి( రీటినామీ న! సీమార్షునులతో 

కూడిన, తేషామ్= అట్టి మీయొర., అస్ఫజ్మి దోమా జార్ కి ou, “వ్వ టీత, 

మాంసంచేత. ఆయమ్ అహమ్. ఈ నేను, శామ్ పంటలకు 1ఏలిటు 

బలిని, కరోమి = చేస్తున్నాను ( చేస్తాను.) 

వి. ఇక్కడ అపకారం సిని అర్జునాదులు ఆలంబనం. తగి నండీ 

చంపడం, అస్తాందులు ధరించడం ఉద్దీవనిం. (పతిజ్ఞ అసుభావం, సొపొర్ళ డే 
చేస్తానని చెప్పడంచత గమ్యం ఆయిన గర్వం వ్యభిదారభొటం. (ఆ దం స్థాయి 

భావం. విటిని గు రించగలిగిన సహృదయుడిలో రొదరసం వ్యా ద్రం అవుతుంది. 

అవ. వీరరసానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

oa 
లో జ (రాః ఏం రాసు విజహాడ హాంయిః తుణ తేభరుమ్మా 



చతురోలాసం i121 
త ఈ 

సామి (శే తిష్ట పాత్ర త్య్యమసిన హా రుషాం నన్వహం మేఘ నాదః 

కించిద్భూభ జ్లలీలానియమితజలధిం రామమన్వేషయామి. 40 

వ్యా. హనుమనా న్నాటకంలో ఇం (దజితు మాట లివి, 

క్షుదాః ఇతి- కుడాః = సిచులెన, హరయః = వానరులారా ! ఏతే = ఈ 
మీరు, సం తాసమ్ = భయమును, విజహత = విడవండి. కుణ్బశకేభకు మాః = 

నలగ గొట్టబడిన ఐరావతకుంభ స్థలము గల, నిష్పతన ః=వడుచున్న, లేదా నా 

ధనస్సునుండి బయలువెడలుచున్న , అమీ== ఈ, సాయకాః బాణాలు, యుష్మద్దే 

"హేషు=మీదేహములమీ వ (ప పడుటకు), పరమ్ = అధికముగా, లజ్ఞామ్=సీగ్గును, 

దధతి = ధరించుచున్నవి. సౌమ్మితే = లక్ష్మణా! తిష్ట=నిలుపుము. త్వమ్జనీవు, 

రుషామ్ నా కోపములకు, పాత్రమ్ = తగినవాడవు, న ఆసి = కావు, అహమ్ 

=నేను, మేఘనాదః నను=మేఘనాదుడను కదా? కించి ద్ఫ్భూభజలీలాని య మిత 

జలధిమ్ = కొంచెము కనుబొమ్మ లోవిరుపు ఆనే విలాసచేత నియమించబడిన 

సము[దము గల, రామమ్ = రాముజణ్జి, ఆన్వెష యామి = వెదకుచున్నాను. 

వి. ఇక్కడ రాముడు ఆలంబనవిభావం. ఆతడు చేసిన సముదబంధనం 

ఉద్దీపనవిభావం. కృదుల ఉపేక్ష, వరా|కమశాలియెన రామునితో స్పర్ద ఆను- 

భావాలు. ఐరావతకుంభ స్థల స్మృతి, నా బాణాలు సిగుపడుతున్నాయి అనేడంచేత 

గమ్యమైన గర్వమూ వ్యభిచారిభావాలు. ఉత్సాహం సా నాయిభావం. వీటిని గు ర్రించిన 

సామాజికునిలో వీరరసం వ్య కం అవుతుంది. 

వి. దానవీరం, డయావీరం, ధర్మదిరం అని మరి మూడు బేదాలు కూడా 

కొందరు ప్రతిపాదించారు. దానవీరులు బలికర్ణాదులు. దయావీరుడు జీమూత 
వాహనుడు. ధర్మవీరుడు యుధిష్టిరుడు. ఆయితే “ఏరరనం అనగా నే యుద్దవీరమే 

స్పురిస్తుంది కాని మిగిలినవి స్పురంచప్పు. అందు చేత యుద్ద విరం ఒక టే వీరరసం. 

“అలా కాకఫౌతే ఇంకా “పలా యనవీరం' మొదలై న భేదాలు కూడా అంగీకరించ 

వలసి ఉంటుంది అని చాలమంది అభ్మిపాయం... ముమ్మటుని అభ్మిపాయం అదే. 
'అందుదేతనే అతడు స ప్రమొల్హాసంలో ీర్ణ మాణ' ఇత్యాది శ్లోకంలో కరుణ 

పీరం ఉన్నదని చెప్పకుండా సరసం అన్నాడు. దానాద్యుత్చాహాలు “భావకోటిలోనిే 

చేరుతాయి. 

వీరరొ దాలకీ విభావాదులు సమములే కదా? భేదం ఏముంది అని 

(ప్రశ్న కలగవచ్చు. స్థాయిబావాల భేదాన్ని వట్టి ఏటికి భేదం ఉంది. ఆంతే 

"కారుండా వీరరసంలో ఉత్సాహాశయుడికి వివేకం ఉంటుంది. రౌ్యదంలో (కోధా 



శో (గీవాభజాభిరామం ముహురనుబ పిట స్యస్తా లది చ వ్ర; 

(gg 
అ 

శయుడికి ఆది ఉండదు. ఆందు క్ర గ్రే OE ఉదయం “దంగు టంట రాదని (a) 

రాముణ్ణి మృాతమే వెదుకుచూ వెళ్ళడంలో మేఘకాడుని. విజ్ఞానం. వనిబడు 

తుంది. రాదో దాహరణక్లోక ౦లొ' చింపిన వాష్టి, చం సవద్దని OND, అనుమ 

తించిసవాబ్బి అందర్నీ చం "ఏనా నసడంలో పవర్ బి నాన'వం గ్నషంగా గోచ 
ళో 

రిసుంది. 

అవ. భయానకరనసాని! ఉదాహరణం చూపుడు 

(స 

ఇల్ ఇ Oy జల న నం అదన జ టైం రార. సాల ఆభ హి wD ms Fo 
పళ్చార్ధన పపిష్షః ఆంటీని NIT OW “ల ఇవీ యిటు, 

దం ఈ ంర్భావలిడై (ఎ మవివృత ముఖ భం ఖః లర్హివ ర్యా 

పళ్యోద(గ్రప్తతి ర్వాడ్వియి ఏటబాుతరి౦ సోరమురా రాషారాం ట్రుయాతి. 

వ్యా. అధిజ్ఞానశాకుంతలంలో పటము వచ్చిన దుషంగుడు రథం ఎక్కి 

ఒక లేడిని తరుముకొని వెడుతూ అది పారిపోతున్న పర్ధిని గారితో ఎప్పిన 

మాటలు. (గీవా ఇతి: (ఈ లేడి), అనువతతి జ బినుదని విది ఎ పడు మొన్న, 

స్యన్దనేజరథముమీద, (గీవాభజ్షాభి రామమ్ క ౦04౦ పందుట చేత మనోహరముగా, 

బద్ధ దృష్టిః = కట్టబడిన దృష్టిగలదై, శరపతనభయిత్ == బాణము వడునుందనే 

భయమువలన, భూయసా ౨ ఆధిక మైన, వళ్చాళ్ణేన ఇ (శరీరం ముర) వెనుక 

భాగంచెత, పూర్వకాయమ్ = శరీరంయొక ర్య ముందు భాగాన్ని, (వవిష్టః = 

[వవేశించినదై , అర్జావలీడైః = సగం నమలబడిను, (శమపివృత తముఖ[భంశిభిఃజ 

[శమచేత తెరపబడిన ముఖమునుండి జారుచున్న, దర్తెఃజ దర్భల జీత, కీర్ణ 

వర్మా = చిమ్య బడిన మార్గం రలదై, ఉద గప్లుతత్వాత్ = పెద "ఏద గంతులు. 

కలదగుటవలనీ, వియతి 2 ఆకాళంమీద, బహుతరదమీ్ 

ఉర్వ్యామ్ = నేలమీద, సోకమ్ = కొంచెముగాను, (ప్రయాతి = ఎళ్ళుచున్న ది, 

వి. ఇక్కడ రథం లేదా రాజు ఆలంబనవిభావం. శరం కనబడడం మొద 
లెనవి ఉద్దిపనవిభావాలు (గీవాభంగపలాయనాదులు అనుభావాలు. శంక, (తాసం,. 
(శమ మొదలైనవి వ్యభిచారులు. భయం స్థాయిభావం, వీటిని గుర్తించిన సామా 
జికునిలో భయానకరసం అభివ్య కం ఆవతుంది. 



అవ. భీభత్సరసానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు:- 

అయ ఖో > అఆ ఇ వే 9 

ఉత్త్రృతోోత్తృత్యకృ త్రిం పథ మమధథ పృథు త్చేధభూయాంసిమాంసా 

<8 జడ త జాం అధ ల అర్య 
న్యంసస్ఫిక్సృష్షపిణ్ఞాద కవయవసులభాన్యు (గ పూతీని జగ్గా, 

శ అద అవ్ amr 

ఆర్రః పర్య స్తనే (తః ప్రకటితదశనః (ఎతరజ్క_ః కరజ్కా 

దజ సావసిసంస్తం సపుటగత మపి [క్రవ్యమవ్య్మగమ తి. 4&2 
™— Cఢ అ @థ (ఇ, అణాల 

వ్యా. మాలతీమాధవంలో, శ్మశానంలో శవాన్ని పిక్కొని తింటూన్న ఒక 

దరిదపిశాచాన్ని వర్షిస్తూన్న శ్లోకం. ఉత్క్బృత్య ఇతి. ఆర్తః= అకలిచెత పీడించ 

బడిన, పేతరజ్బ-ః = ఈ దరిదమైన పిశాచము, పర్య స్తనెతః = ఇటూ అటూ 

[తిప్పబడుతున్న నేతాలు గలదై, [పకటితదశనః = ప్రకటించబడిన దంతాలు 

కలదె, (పథ మమ్ ముందుగా. కృ త్రిమ్ = చర్మను, ఉత్కత్య ఉత్కృృుత్య=జ 

పెకి పీకీ పీ, అథ = పిమ్మట, అంసస్పిక్ పృష్టపిజ్యాద్యవయవసులభాని = 
కా ఇ (0 a 

బుజాలు, ఊరు మూలములు, కటిసంధిబాగము, పిక్కల పెభాగాలు మొద లైన 

అవయవాలలో సులభములెన, ఉత్సేధభూయాంసి = బలిసి ఉండడంచేత అధి 

కంగా ఉన్న, ఉఊ్మగపూతీని=ఉ్మగ మైన దుర్గంధం గల, మాంసాని=మాంసాలను, 

జగ్యా==తిని, అజ్క-సాత్ = ఒడిలో ఉన్న, కరజ్యాత్ = శవంనుంచి లేదా పుణె 
ఏ అ "| > జ 

నుంచి, అసిసంనసమ్ = ఎముకలలో ఉన్నది, సపుటగతమపి = నిమ్నోన్నతభాగా 

0 థి ® 

లలో ఉన్నదీ ఆయిన, |కవ్యమ్ = మాంసాన్ని, అవ్యగమ్ = మెల్ల మెల్లగా, ఆత్తి 

వి. ఇక్కడ శవం లేదా _పేతరంకం ఆలంభనవిభావం. శవాన్ని చీల్చి 

మాంసం తినడం ఊద్దీపనవిభావం. చూచేవాడు చేసే ముక్కు మూనుకోవడం, తల 

(తిప్పడం, ఉమ్మి వేయడం మొదలైనవి అనుభావాలు. ఉద్వేగం మొదలైనవి వ్యథధి. 

చారిభావాలు, జుగుప్ప (ఏవగింపు) స్థాయిభావం. వీటిని గు ర్రించ గలిగిన సామా 

బికునిలో వీభత్సృరసం వ్యక్తం అవుతుంది. 

హాస-జుగుప్పలకీ ఇతరస్థాయిభావాలకీ ఉన్న భేదాన్ని పండితరాయలు ఈ 

విధంగా విశదీకరించాడు. శకుంతలాదుల్ని చూడగానే దుష్యంతాదులకు కలిగే. 

రతికి ఆలంబనం శకుంతలాదులు. ఆశయం దుష్యంతాదులు. (కోధ- ఉత్సాహం 
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భయ.శోక.విస్మయ-ని ర్వేదాలలో కూడా ఆలంబనం వేరుగాను, ఆశ్రయం వేరు 

గాను స్పష్టంగా కనబడతాయి. కాని హాసంలోను, వీభత్సంలోను విస్ణుళ ర్మ, , (సిత 

రంకం మొదలైన ఆలంబనాలు మాత మే కనబడుతున్నాయి. ఆశయం కస 

బడడం లేదు. సామాజికుడు రసానికి ఆశయం కాని స్థాయిభావానికి రాదు. అందు 

చేత ఈ రెండు స్థలాలలో ఒడ _పేవకుణ్ణి కల్పించుకొని అతడు వాటికి ఆశయం 

ఆని చెప్పుకోవాలి. లేదా స్వకాంతావర్హనం వినవ ందీత రసానుభూతి ఒలిగినట్టు 

స్థ్తాయ్యా శయం మరొకరు ఎవరూ లేకపోయినా సొమాటిమునికి (వతకంగా 

రసానుభూతి కలుగుతుంది అని చెప్పాలి. 

అవ, అద్భుతరసానికి ఉదాహరణం చూప్పుతున్నాడు:- 

శ్లో. చిత్రం మహానేష బతావతారః 
కృ కా న్రిరెషాభీనవెవ భజ్లీః, 

లోకో త్రరం ఛె దై ర్యమహో (సధావః 

కాప్యాకృతిర్నూతన | ఎష సర్గః. 49 శ 

వ్యా. చ్మితమ్ ఇతి- వామనుణ్ణి చూచి బలిచ కవరు అంటూన్న మాటలు- 

మహాన్ = మహాత్ముడైన, ఏషః ఇతడు, చితమ్ = లోళోత్తరసైన వస్తు, 
బత డా ఎంత సంతోషము ! అవతారః = అవతారమూ చీ. ఏషా = ఈ, కొన్ని! 

కాంతి, క్య = ఎక్కడ ఉన్నది ? అధినవైవ = నూతన ఏమైన, భడ్గిః = సద్దతి, 

దైర్యమ్ = దైర్యము, లోకోత్రరమ్ = లోకములో _శీష్టమై మైనది [వభొవఃజ (వభ 

వము, అహో = లోకోత్రర మైనది. ఆకృతిః = ఆకారము, కాసి బప్పళరము 

కానిది ఏషః= ఇది, నూతనః నూతన మైన, సర్గః = సృష్టి. 

వి. 'చితమ్', “బత, “అమో! అన్న పదాలకి “ఏమి అశ్చర్యము"అనే 

ఆర్థం ప్రసిద్ధం. కాని ఆ అరం చెప్పిన పక్షంలో స్థాయిభాన మైన విస్మయం 
వాచ్యం అయిపోతుంది. అది దోషం. అందుచేత పె విధంగా అర్థాలు 4వ్వఖడ్జాయి. 

ఇక్కడ వామనుడు ఆలంబనం. కాంతి, గుణాతిశయాదులు ఉద్దిపనవిఖొ 

వాలు. స్తవం మొదలైనవి ఆనుభావాలు. మతి. ధృతి. హర్షాదులు వ్యభిచారీభావాలు. 

విస్మయం స్థాయిభావం. నీటిని అన్నింటినీ గు రించిన "సామా జిరునిలో అద్బుత 
రసం వ్య క్రం ఆవుతుంది. 
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వృ. ఏషాం స్థాయిభావానాహ 

కా, రతిర్హాసశ్చ శోకళ్చ కోధోత్సాహౌ భయం తథా, 

జుగుప్బా విస్మయ శ్చేతి స్థాయిభావాః ప్రకీ ర్రితాః. 

వృ. స్పష్టమ్- 

వ్యా. ఏషామితి. వీటికి స్పాయిభానాలను చెపుతున్నాడు. “రతి, హాసం, 

శోకం, (కోధం, ఉత్సాహం, భయం, జుగుప్స, విస్మయం శృంగారాదులకు. 

కమంగా సాయిభావాలుగా చెప*ఇబడినవిొ. “కారికారం స్నషం" 
& ఎ ఎ 

థి (ఇ) టి 

వి. వీటికి రసగంగాధరంలో ఇచ్చిన లక్షణాలు [కింద చూప బడుతు. 

న్నాయి. 

1) “స్రీపుంసయోరన్యోన్యాల మృనః | పేమాఖ్యశ్చితవృ త్తివి శేష; రతిః 

స్టాయిభావః.” “స్తీపురుషులలో ఉండే, పరస్పరం ఆలంబనంగా గల (పేమ అనే 

ఒక విధమైన చితవృత్తి రతి ఆనే సాయిబావం”. స్రీచి తంలో కలిగిన (పేమకి 

(రతికి) పురుషుడు, పురుషుని చితంలో కలిగిన రతికి స్రీ ఆలంబనం. 

2) “వాగజ్ఞాదివికార ద ర్శనజన్మా వికాసాఖ్యో హాసః”. “మాటలు, అవయ 

వాలు మొదలె నవాటిలో ఉన్న వికారాన్ని చూడడంవలన పుట్టిన వికాసం ఆనే' 

చిత్తవృ త్రివిశేషం హాసం” 

క్ర) “పుత్రాడివియోగమరణాదిజన్మా వై క్లబ్యాఖ్యక్చిత్తవృత్తి విశేషః ళో కః". 

“ప్పుతాదుల వియోగం, మరణం మొద లైనవాటివల్ల కలిగిన వ్యాకులత్యం ఆనే 

ఒకానొక చిత్తవృత్తి రోకం," 

4. “గురుబన్టు వధాదిపర మాపరాధ జన్మా [పబ్వలనాఖ్యః [కోధః”. “గురు 

వులు బంధువులు మొద లైనవాళ్ళ వధాదులైన పెద్ద అపరాధాలవలన పుట్టిన, 

మండిపడుట అనే చితవృ త్రివిశేషం [కోధం”. 

ర) “వరపరా[కమదానాదిస్మృతిజన్మా జొన్నత్యాఖ్య ఉత్సాహః”. “వరుల 

పరాక్రమం, దానం మొదలై నవాటిని స్మరించడం చేత కలిగిన జొన్నత్యం ఆనే 

చిత వృ త్తి ఏశేషం ఉత్సాహం”. 



0 ayn 
16 వ్యపకాశ 

గ) “వ్యాఘదర్శనాదిజన్మా పరమానల్లవిషయ6'  వైక్షద్యాఖ్యః సః 

భయమ్.” “పెద్దపులి కనబడడం మొద ౮సవాటివలన కలిగ, గొప్పు (నర్జిం 

కలగబోతుంది అని అనుకొనడంచత వైర బ్బం(మిగ స్ఫు( ని ? ౦గారు) అనే “పరు 

గల చితపృరత్రివిశషం భయం”, 

తొ గారీ (11 ఆ MTR a 

7 “కదర్యవస్తువిలాక నజన్మా ఏచికిత్సాఖ్యః చితవృప్తవి wu జుగున్సా”. 

ఇ ఎర్లి జే ww 

“చెడ వసువులను చూడడంచేత పుట్టి విచికిత్స Uw చితప్ఫట టొ". 
QQ వాత 1 a wah 

8) “అలౌకిరవస్తుదర్శవాదిజన్మా ఆశ్చర్యా:[/] పిస్మాయ లొ. "ఎమాన్వంగా 

లోకంలో కనబడని వస్తువులు చూడడం మొదలైన దానివల్ల పుట్టిన, ఆశ్చర్యం 

అనే పేరుగల చితవృత్తివిశషం విస్మయం". 

వృ. వ్యభిచారిణో (బూతే- 

క కాన నా రం య చా! నళ కా. నిర్వేదగ్లానిళజ్కాభ్యా స్తథాసూయామది ౮ మాః, 
అట జ లో ఇ (| లో ఆలస్యం చైవ దె న్యం చ చినా మోహ; స్మృతిర్హ్భతిః 31 

(వీడా చపలతా హర్ష ఆవేగో జడతా తథా, 

గర్వో విషాద బొత్సుక్యం నిదాసస్మార ఎవ చ, శీ? 
అ 4 అగ రం ఇద టి ఇ em 
సుప్తం ప్రబోధో౬ మర్షశ్చాభ్యవహిత్ళ మథో గతా, 

మతిర్వ్యాధిస్తథోన్మాదిస థా మరణమేవ చ. 99 

(శ్రాసశ్రైవ వితర్కళ్చ విజేయా వ్యభిచారిణః, 
త్రయస్ర్రింశదమీ భావాః సమాఖ్యాతాస్తు నామతః, 94 

వ్యా. వ్యభిచారులను చెప్పుచున్నాడు-నిర్వేదం మొదలు వితర్మ౦ వరకు 

ఊన్న ఈ భావాలు వ్యభి చారిభావాలు, ఈ ము ప్పైమూడు భావాల "పర్దు మాతం 

(ఇక్కడ) చెప్పబడినవి. 

వి. విటి అన్నింటికీ లక్ష్షణోదాహర ణాలు సాహిత్య దర్పణరసగంగాధ 

రాదులలో చెప్పబడి ఉన్నాయి. బాలబో ధినీవ్యాఖ్యలో ఉద్ధ్భ్భృతా లైన లక్షణాలు 

-మా|తం ఈ [కింద చూపబడుతున్నాయి. ఉదాహరణలు ఇతర, గంథాలలో చూచు 

కొనవలెను, 
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li. “త త్త్వజ్ఞానాపదీర్వ్యా దేర్ని ర్వేద స్వావమాననమ్, డఎ్మ 
దె న చినా శునిః శారసవై వర్ణ్యో' | చృ్వసి తాదికృత్. " 

తత్స్యజ్ఞానం, ఆపదలు, ఈర్ష్య మొద లైన వాటివల్ల తనను తానే నిందించు 

కోవడం “నిర్వేదం'. దీని వల్ల దైన్యం, చింత, కన్నీళ్ళు, నిటూర్పులు, ముఖం 

రంగు మారిపోవడం. గట్టిగా ఊపీరిపీల్చడం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

2. “రత్యాయాసమనస్తైాపక్షుత్పిపానాదిసంభ వా, 

గానిర్ని |ష్పాణతా కమృకార్యానుత్సాహితాదికృత్ ”, 

రతి, ఆయాసం లేదా రతివల్ల కలిగిన ఆయాసం, మనస్తాపం, ఆకలి, 

దప్పిక మొదలైనవాటివల్ల పుట్టిన నిష్పాణత్యం(ప్రాణశ రి క్రి తగ్గిపోవడం)'గ్లాని'. ఈ 

గ్లాని శరిరకంపాన్ని, ఏ వనులు ౩ చెయడానికి ఉత్సాహం లేక పోవడాన్ని కలగ 

చేస్తుంది 

లి. “పర|కౌర్యాత్మదోషాదై$ః శజ్కానర్ధ స్య చిన నమ్, 

వై వర్యకమృవై స్వర్యపార్శ్వాలో కాన్యేశోషకృత్”. 

పరుల [కౌర్యము తన దోషాలు మొదలైనవాటిచేత, ఏమి అనర్హం రాను 

న్నదో అనే ఆలోచన శంక. దీనివల్ల రంగు మారిపోవడం, వణకు, స్వరంలో 

మార్పు, [పక్కలకి చూడడం, నోరు ఎండిపోవడం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

4. “ఆసూయాన్యగుణర్డీనా మౌద్దత్యాదసహిష్టుతా, 

దోషేక్షణ భూవిభేదావజ్ఞోపహసితాదికృత్”. 

జొద్దత్యంవల్ల ఇతరుల గుణాలను, సమృద్దిసీ సహించ లేకపోవడం 

“అసూయ”. దీనివల్ల ఇతరుల దోషాలు ఎంచడం, కనుబొమ్మలు విరవడం, 

ఆనాదరం, పరిహాసం మొదలైనవి చేస్తారు. 

ర్, “సం మోహానన్దసం భేదః స్థలదజ్ఞవచోగతిః, 

మధుపానాదిజో జ్జేమో మదో 'వివిధభావకృత్”. 

మద్యపానాదులవలన కలిగిన మోహ.ఆనందాల కలయిక 'మదం'. దిని 

వల్ల అవయవాలు, మాటలు తో|టుపడ తాయి. అనేక విధాలెన వికారాలు కలుగు 

తాయి, 



“ఖీదో రత్యధ్వగత్యాడెః శ్వాసని, దాదికృచ్చమః, 

(శమగ్గాన్యోర్వి భేదం తు చక కారణకార్యతా.” 

రతి, దూరం నడవడం మొద లైనవాటివల్ల కలిగిన భేదం “శ్రమ'. దీనివల్ల 
కాస, నిద మొద లైనవి కలు గుతాయి. శ్రమరకీ గ్ల గానికి ఫేదం ఏమిటనగా. శ్రమ 

కారణం; గాని కార్యం. అనగా (శమవ వల్ల గ్లాని కలుగుతుంది. 

“శ్రమస్యాతిశయావస్థామథ వా గ్లానిమూచిరే 

బలస్యాప చయో గానిరాధివ్యాధి పకర్షభూః”. 
ల oA 

[శమయే అత్యధికం అవుతే అది గ్లాని అని కొందరు అన్నాడు, మనోవ్యధ 

గాని, వ్యాధి గాని ఎక్కువ అయితే కలిగిన దుర్చలత్వం “గ్లాని, 

7. “ఆలస్యం (శమగర్భాద్య్యైః పురుషార్థేష్వనాదరః , 

గ్రోమ,గర్భభారం మొదలైనవాటిచేత భోగ్యవస్తువులయందు, లేదా మనిషి 
చేయవలసిన పనులయందు అనాదరం 'ఆలస్యం', 

8. “దౌ ర్లత్యాదేరనౌజస్యం దె న్యం మలినతాదికృత్ ". 
౧ naa 

దార్నిద్యం మొద లైనవాటివల్ల కలిగిస తేజోవిహీనత్వం దై స్యం. (దానివల్ల 
(శరీర వేషాదులలో) మాలిన్యం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

లీ, “ధ్యానం చినా హితానాప్రేః శూన్వతాశ్వాసతాపకృత్ ”, 

“పయత్నపూర్వికాన్వెష్యస్కృతిళ్ళ్చి నేతి కేచన”. 

కోరిన హితం లభించకపోవడంచెత ఆలోచనలో వడి ఉండడం చింత. 

దీనివల్ల అంతా శూన్యంగా కనబడుతుంది. శాస, తాపం కోలుగుతాయి. వెదర 

తగిన దో ఒకదానిని గూర్చి (ప్రయత్నపూర్వకంగా స్మరించడం అనగా జ్ఞాపకం 

చేసుకోవడానికి ఆలోచించడం 'చింతి, అని మరికొంద రశ్నారు, 

10. “మోహో విచిత్తతా భీతిదుఃఖా వేగానుచి న్తనై: 
ఘూర్ణ నాజ్ఞానపతన భమణాద రృనాదికృత్ .” 

భయం, దుఃఖం, తీవ మైన ఆందోళన, దీర్హాలోచన మొద లెనవాటిచేత 
ట్ ఖు 1 

ps ' al 

లో /" క్త 

జీ 
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చితం పనిచేయకుండా ఆయిపోవడం 'మోహంి. దీనివల్ల కళ్లు తిరగడం, 

అజ్ఞానం, పడిపోవడం, ఒళ్ళు తిరగడం, కళ్ళు కనబడకపోవడం మొదలైనవి 

కలుగుతాయి. 

4 లక్ ఇల్లీ జ న నె il. సదృశ జ్ఞానచిన్హాదై క ర్ఫూస ము ్ న మనాదిక్ళత్, 

స్మృతిః పూర్వానుభూ తార్థ విషయం జ్ఞానముచ్యతే.'' 

పోలికలు ఉన్నదాని జ్ఞానం, ఆలోచన మొదలె నవాటిచేత కలిగే, పూర్వం 

ఎప్పుడో తాను అనుభవించిన (తెలుసుకొని ఉన్న) విషయాన్ని గూర్చిన జ్ఞానం 

“స్మృతి'. దీనివలన కనుబొమ్మలు ఎత్తడం మొదలై నవి కలుగుతాయి. 

అభీష్టారస్య సంపాప్తా స్పృహాపర్యా ప్రతాధృతిః, 

సౌహిత్యవదనోల్లాస సహాసవచనాదికృత్”. 

కోరిన విషయం లభించడంతో కోరిక లేకపోవడం ధృతి. దీనివల్ల స్వస్థత, 
ముఖంలో మెరుపు, నవ్వుతూ మాటలాడడం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

18. “దురాచారాదిభి|ర్వీడా ధార్హ్యాభావో2_భిధీయతే, 

వస్తా9జ్లాలియ కస్పర్శభూ లేఖాదోము ఖాదికృత్ '”. 

చెడ్డ పనులు చేయడం వంటి వాటివల్ల మనస్సులో సంకోచం “వీడి. దీని 

వల్ల కట్టుకొన్న బట్ట కొస నలపడం, ఉంగరం తిప్పడం, నేలమీద కాలి 

బొటనవేలితో గీయడం, తల వంచడం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

14. “మాత్సర్యద్వేషరా గాదేశ్చాపల్యం త్యనవస్థితిః 

తత భ ర్హృనపా రుష్యస్వచ్చన్దాచర ణాదయఃో, 

మాత్సర్యం, ద్వేషం, అనురాగం మొదలైనవాటివల్ల ఆలోచించకుండా 

పనులుచేయడ ౦ “చాపల్యం. దిని వల్ల జడిపించడం, పరుషత్వం, ఇష్టం వచ్చినట్టు 

[పవ ర్రించడం మొదలైనవి జరుగుతాయి, 

15. “మనః క పసాదో లాభాదెర్వర్లోఒ్మశు సే స్వెదగద్గదాః. 

కోరినది లభించడం, సుతి మొదలై నవాటివల్ణ మనస్సు (వసన్నం ఆవడం 
హర్షం. దీనివల్ణ కన్నీళ్ళు, చెమట, గద్గదస్వరం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

న్. 
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16. “ఆవేగో రాజవిదావరత్యాదేః సం|భమో మతః, 

తత విస్మరణం స్తమృః స్వేదః రమృ్బః స్థలద్గతిః”. 

రాజాద్యాగ మనం, దేశ విప్పవం, రలి మొద లై సవాటివల్ల రోలిగిగ తొందర 

పాటు “ఆవేగం”. దీనివల్హ మరుపు, కొ య్యబారిపోవడం, పమట, వణకు, నడకలో 

తొటుబాటు కలుగుతాయి. 

17. “అ పతిప తిరడతా స్యాదిష్టానిషదర్శన శుతిభిః, 
ఆంత గ్ర ఏ అ 

అనిమిషనయననిరీక్షణతూష్టీంభావాద య స్తత”. 

ఇష్టమైనదానిని లేదా అనిష్టమైనదానిని చూడడంచేత గాని, వాటిని గూర్చి 
వినడంచేత గాని కలిగిన ఏమి చెయ్యాలో తెలియని సీతి “జడతి. దీని వల్ల రెప్ప 

పొటు వేయకుండా చూడటం, మాటలాడకుండా ఉండిపోవడం మొదలయినవి 

కలుగుతాయి. 

10. “గర్వోఒ భిజనలాపణ్యధనై శ్వర్యాది భిర్మద:. 

సవిలాసాజ్లవఏ కావినయావ జ్ఞాదికృత్తు సః”, 

ఉ త్రమబంధువర్గం, సౌందర్యం, ధనం, ఐశ్వర్యం (అధికారం) మొదలైన 

వాటి వల్ల కలిగిన మదం “గర్వం”. దీనివల్ధ విలాసపూర్వకంగా తన అవయవాలు 
చూసుకోవడం, లేదా విలాసపూర్వుకాలైన శరీర చేష్టలు, చూప్పలు, పొగరుబోతు 

తనం ఇతరుల విషయంలో అనాదరం కలుగుతాయి, 

19. “పారబ్ధకార్యా ని ద్ద్యా దేర్విషాదః సత సంక్షయః 

నిఃశ్వాసోచ్భాసహృత్తాపసహాయాన్వేషణాదికృత్” 
[ప్రారంభించిన పని సిద్దించ కపోవడంవంటి కారణాలవల్ల ఉత్సాహం 

శీణించడం '*విషాదంి, దీనివల్ల 'నిట్టార్పులు, ఎగుఊర్పులు, మసస్తాపం రలుగు 

తాయి, ఇది సాహా య్యం చేసే “వారికోసం అన్వేషణం చేయిసుంది. 

20. “జొత్సుక్యం వాజ్చిత [పాపా కాల షేపానపిష్టుతా 

చిత్త తాపత్వరా స్వెదదీర్షనిఃశ్వసితాది కృత్”, 

కోరినది లభించడంలో ఏమ్మాతమూ ఆలస్యాన్ని సహించకపోవడం 
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“జాత్సుక్యం'. దీనివలన మనస్తాపం, తొందర, చెమట, దీర్షనిఃశ్వాసాదులు 
కలుగుతాయి, 

91. “నిదా వ్యాపారవై ముఖ్యమిన్టిియాణాం శమాదిభిః 

తత జృమృాజ్ఞభజ్లాక్షిమిలనో చ్యసి తాదయః . 

శమాదులడేత ఇం దియాలు తమ పనులు చేయడానికి విముఖంగా 

ఉండడం నిది. దీనివల్ల ఆవలింతలు, ఒళ్ళు విరుపులు, కళ్ళు మూతపడడం, 

దీరంగా శ్వాస పీల్చడం మొదలెనవి కలుగుతాయి. 
జ్యే! య 

29. “మనః తేప స్వ్వపస్మారో గహావెశాదిసంభవః” 

(గహావెశాదులవల్ల మనస్సు విశిషమై సరిగా పని చేయకపోవడం 

'ఆపస్మారం'. 

28, “సుప్తం ని దాము పేతస్య విషయానుభ వస్తు యః 

కోపావేగ భయగ్ల్తానినుఖదు ఃఖాదికారక మ్”. 

నిద వచ్చినవాడు విషయాలు చూడడం, అనగా స్వప్నం, “సుప్తం”. ఇది 

కోపం, ఆవేగం, భయం, గ్లాని, సుఖం, దుఃఖం మొదలైనవాటిని కలగ జేస్తుంది. 

94, “ని దాపగమహెతుభ్యః [పబోధ క్చేతనాగమః 

జృ మ్చాజ్ఞభ జనయన మీలనాజ్లావ లో కకృత్ ”. 

నిదపోవడానికి హేతువులైన శబ్బాదులవల్హ మళ్ళీచ్రైతన్యం (మెలకువ) 

రావడం “(వబోధం'. ఇది ఆవలింతలు, ఒళ్ళు విరుపులు, కళ్ళు మూసుకోవడం, 

ఆవయవాలు చూసుకోవడం మొదలైనవాటిని కలగచేసుంది. 

లర “అధి తషేపాపమానా దేరమర్ష్హోఒభినివిష్టతా 
వ "| ం 

తత స్వెదశిర ;క మృనేత రా గాజ్లవి| క్రియాః . 

ఎవరైనా ఆశే పించడ ౦చేత, అవమానించడంచేత , అలాంటి ఇతరకారణాల 

చెత పట్టుదలతో కూడిన స్థిర మైన కోపం 'అమర్షం'. దీనివల్హ చేమటి, శిరస్సు 

కదల్చడం, కళ్ళు ఎజ్జ్లబడడం, అవయవవికారాలు కలుగుతాయి, 
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96. “అవహితం తు లజ్షాద్వెరరాద్యాకార గోపనమ్ 
® దై aa 

వ్యాపారాన్రరసజ్లిత్యవదనానమనాదికృత్ ”. 

లజ మొదలైన వాణిచేత, మనస్సులో ఉన్న హర్షం మొదలైనవాటిని. 

కప్పిపుచ్చడం “అవపాతం”. దీనివల్ల ఏదో మరొక పనిలో ఉన్నట్టు ఉండడం, 

తల వంచుకోవడం మొదలైనవి కలుగుతాయి. 

97. “ద్వి పైజపరా ధదౌర్ముఖ్యచె రై కశ్చణ్ణత్యము గతా, 

ఆత స్వేదశిరఃక మృతాడనాతర్దనాద యః”. 

ఆపరాధం, |వతీకూలంగా ఉండడం. దొంగతనం చేయడం మొదలెన 

కారణాలచేత ద్వేషప్మాతుడెనవాని విషయంలో తీవంగా ఉండడం “ఉఊగత్వం”, 

దీనివల్ల చెమట, తల కంపింపకేయడం, కొట్టడం, జళిపించడం మొదలైనవి: 

కలుగుతాయి, 

98. “కాస్తోోప దెశమన్తా9దై రర్గనిర్ణారణం మతిః 

స్మేరతా ధృతిసంతోషా బహుమానశ్చ తద్భవాః”. 

కాస్త్రజ్ఞానం, పెద్దల ఉపదేశం, ఇతరులతో ఆలోచించడం మొద లెనవాటి 

త విషయాన్ని నిర్దారణ చెయడం “మతి. దీనివల్ల చిరునవ్వు, ధృతి (ధైర్యం), 

ంతోషం, బహుమానము కలుగుతాయి. 4 ల 

29, “విరహాదెర్మనస్తాపో వ్యాధిర్దు సాజ్లతాదికృత్ ” 

విరహాదులవల్ల కలిగిన మనసాపం “వ్యాధి”. దానివల శరీరంలో అస్వాస్య్యం కూ అ థల 

కలుగుతుంది. 

80. “ఉత్క-ణ్ఞాహర్షళో కాదేరున్నాదళ్చి త్త విప్పవః, 
తస్మిన్న స్థానరుదిత గీతహాసాసి తాదాద యః” 

ఉక_ంఠ, హర్షం, శోకం మొద లైనవాటివలన కలిగిన చితవె కల్యం 
“ఉన్మాదం”. దీనివల్ల అనవసరంగా ఏడవడం, పాడడం, నవ్వడం, కూర్చుండి 
పోవడం మొదలైనవి కలుగుతాయి, 
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81, జీవస్యోద్దమనారమో మరణం పరికీ ర్రితమ్, 

స మో హేనిియసంగానిగా[తవి షెపణాదికృత్”. 
టి య 

జీవుడు ((పాణాలు) దేహాన్ని విడచి వెళ్ళడానికి | పారంభం మరణం. ఇది 

మోహం, ఇం్యదియగ్ధాని, కాళ్ళు చేతులు కొట్టుక వడం మొదలైనవాటిని 

కలిగిస్తుంది. 

82. “జాత్సాతి కెర్మ నక్షోభస్తానః కమ్పాదికారకః” 

ఉత్పాతానికి ((పకృతివికారానికి ) సంబంధించిన ఉరుములు మొదలైన 

వాటిచేత మనస్సుకు &ోభ “తాసం*. ఇది వణకు మొదలైన వాటిని కలిగిస్తుంది. 

శిరి. “ఊహో వితర్క-ః సన్దేహే భూశిరోబ్లులిన ర్తకః” 

సందేహం కలిగినప్పుడు ఇట్లా అట్లా ఆని ఊహ “వితర్మ_౦”, దీనివల్ల 

కనుబొమ్మలు ఎగరవేయడం, శిరస్సు కంపింవచేయడం, వేళ్ళు కదపడం మొద 

లెనవి కలుగుతాయి. 

వృ. నిర్వేద స్యామజల|పాయస్య [పథమమనుపాదేయత్వేఒప్యు 

పాదానం వ్యభిచారి త్వేఒపి స్టాయికాభిధానార్థమ్. తేన _ 

కా. నిర్వేదస్టాయిభావోఒ స్తే శానోఒపి నవమో రసః, 
యథా. 

శ్లో, అహౌ వాహారే వా కుసుమశయనే వాదృషది వా 
మణౌ వా లోపే వా బలవతి రిపొ వా సుహృది వా, 
తృణే వా స్తెణే వా మమ సమదృళో యాని దివసాః 
క్యచిత్సుణ్యేఒరణే్య శివ శివ శివేతి ప్రలపతః, 44 

వ్యా. నిర్వేదం అనగా |పతీదీ హేయమే అనే బుద్ది చేత కలిగిన వైరాగ్యం. 

అందుచేత ఆది ఆమంగలం వంటిది. ముప్పైమూడు వ్యభిచారిభావాలను చెప్పే 

టప్పుడు అమంగళకర మైన నిర్వేదంతో పారంభించడం అయుకమే అయినా, 

ఆది వ్యభిచారిభావం అవడమే కాకుండా ప్రాయిభావం కూడా అవుతుంది అని 

చూచించడం కోసం అందుచేత-నిర్వే దేతి:. ని ర్వేదస్రాయిభావఃజని ర్వేదం స్థాయి 
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భావంగా గల, నవమః రసః = తొమ్మిదవ రస మెన, శా న్వః అపి = కొంతం. 

కూడా, ఆస్రీ = ఉన్నది. 

వి. నిర్వేదం తత్ర్వజ్ఞాన ం ఆపదీర్యాదులవల కలుగుతుంది ఆని వెనుక 

చూచి ఉన్నాము. తత్వజ్తానంవల్ల కలిగే నిర్వేదం కాంతరసానికి సాయిభావం 
4 డ్రా ౧ థి 

ఆని ఆర్థం, 

భరతుడు రసాన్ని దృశ్యకావ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పతిపాదించాడు. 

దృశ్యకావ్య ప్రయోగం సంగీతవాద్యాదులతో కూడిన చతుర్విధాభినయం ద్యారా 

చేయబడుతుంది. శాంతం సకలవ్యాపారోపశమరూప మైనది. అందుచేత దృశ్య 

కావ్యాలలో కాంతానికి అవకాశం లేదు అనే ఉద్దేశ్యంతో 29వ కారికలో “నాట్యంలో 

రసాలు ఎనిమిదిమాతమే ఉంటాయి' ఆని చెప్పబడింది. నాట్యంలో (దృశ్య 

కావ్యాలలో) శాంతరసానికి అవకాశం లేకపోయినా శ్రవ్యకావ్యంలో ఉండవచ్చు 

ననే ఉద్దేశ్యంతో మమ్మటుడు ఇక్కడ దీనిని నవమరసంగా (పదిపాదించాడు. 

నాట్యశాస్త్రంలో కాంతరసంతో తొమ్మిది రసాలు చెప్పే పాఠం ఒకటి, ఎనిమిది. 

రసాలు మాాతమే చెప్పే పాఠం ఒకటీ ఉన్నాయి. రెండవ పాఠమే భరతునికి 

సంమత మైనది అన్నట్టు. కనబడుతుంది. కాని నాట్యళాస్త్రవ్యాఖ్యానమైన అభినవ 

భారతిలో అభినవగుపుడు మొదటి పాఠాన్నే సమర్థిస్తూ అన్ని రసాలకీ శాంత 

రసమె (పకృతిరసం అనీ, అది చాలా [ప్రధాన మైన దనీ పతిపాదించాడు. అదొక 

పెద్ద చర్చ. ఆదంతా ఇక్కడ అనావశ్యకం. మమ్మటుని అభి పాయం |పకారం 

మాతం నాట్యంలో ఎనిమిచె రసాలకే స్టానం ఊంది; (శవ్యకావ్యాలలో శాంతరసం, 

ఉంచే ఉండవచ్చు అనే విషయం న? ష్టం, 

వా ఎట్టనగా. ఆహౌొ ఇతి. అహౌ వాడా సర్పమునందైనా, హారే వా_ 

ముత్యాలవారమునం దైనా, కుసుమశయనే వా = = పుష్పృశయనమునం దైనా, దృషది.: 
వా= శీలయందైనా, మణౌ వాజమణియం దైనా, లో షే వా = మట్టిబెడ్డయందైనా, 
బలవతి = బలవంతుడైన, కిపౌ వా = = శతువున ందెనా, సుహృది వా== మీతుని 
యందైనా,తృణే వాడగడ్డిపరకయం దైనా, సైంజే వాడస్రీ సముదాయమునందైనా,. 
సమద్భశ: = సమాన మైన దృష్టి గల శివశివశివేతి శివా శివాశివా' అని,. 
(వలవతః= ఉచ్చరిస్తూన్న , మమఎ_-నాక్తు, పుభ్యేజపుణ్య మైన, అరణ్యే. అరణ్యము 
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నందుగాని , క్వచిత్ = అపవి|త మెన మరెక్కడనైనా గాని, దివసాః = రోజులు, 

యాని = గడ చుచున్నవి. 

వి. ఇక్కడ మిథ్యగా భావించ బడుతూన్న జగత్తు ఆలంబనం. తఫోవనా 

దికం ఉద్దీపనం. సర్పహారాదులను సమంగా చూడడం అనుభావం, మతి-ధృతి. 

హర్దాలు 'వ్యభిచారిభావాలు, నిర్వేదం స్థాయిభావం. వీటిని గు ర్రించిన వానియందు 

కారకరసం నిష్పన్నం అవుతుంది. 

కా, రతిర్టేవా వాదివిషయా వ్యభిచారి తథాజ్జీతః, 

భావః (ప్రోక్తః కిర్ 

వృ. ఆదిశ బ్దాన్ముని గురునృపపు తాదివిషయా, 

కానావిషయా తు వ్యకా ఛృజ్లార :. 

ఉదాహరణమ్- 

శో కణ్దకోణవినివిష్టమీశ శే కాలకూటమపి మే మహామృతమ్, 

అప్వ్యుపా త్రమమృతం భవద్వపు ర్భేదవృ త్తి తి యది మేనరోచతే, 

క్ష్. హరత్యఘం సంప్రతి హేతు రేష్యతః 

శుభస్య పూర్వాచరి తైః కృతం శుభై 8, 

శరీరభాజాం భవదీయదర్శనం 

వ్యన క్రి కాల(త్రితయే౬ఒపి యోగ్యతామ్. 46 

వృ. ఎవమన్యదప్ప్యుదాహార్యమ్. 

వ్యా. రతిరితి :. దేవాదివిషయా = దేవతాదులు విషయముగా (ఆలంబన 
ముగా) గల, రతిః రతి, తథా = మరియు, అక్లితః వమా వ్యంజించబడిన, వ్యభి 

చారీ = వ్యభిచారిభావమూ, భావః == భావముగా, [పోక ః = చెప్పబడినది 

“ఆది' శబ్దంవల్ల మునులు, గురువు, రాజుప్పు! తుడు మొదలగువారు విష 

యముగా గలది కూడి (గహించబడుతుంది. కానావిషయక మైన రతి మ్మాతమే 
వ్యంజింప బడినట్టయితే శృంగారరసం అవుతుంది. 

వి. రతి అనగా (పేమ. దేవతాదులవిషయంలో కూడ (పేమ ఉండవచ్చు. 
దేవతలు, మునులు, పెద్దవాళ్ళు మొద లైనవాళ్ళమీద ఉన్న రతి “భ క్రి”. పృుతాదుల 
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మీద రతి “వాత్సల్యం”. మితునిమీద రతి 'స్నెహంి. ఈ విధంగా ఆలంబన 

భేదాన్ని పట్టి రతికే వేరు వేరు పేర్ణు. స్రీ - పురుష విషయకరతికే రసత్వస్టితిని 

పొందగలిగిన సామర్థ్యం ఉంది గాని దేవాదివిషయకర తికి లేదు. అందుచేత 

ఆది కేవలం భావంగానే వరిగణింపబడుతుంది అని అభిప్రాయం. స్త్రీపురుష 

విషయకరతి కూడా విభావానుభావవ్యభి చారుల ద్వారా చక్కగా పోషించినప్పుడే 

రసం అవుతుంది. సరిగా పోషించకపోతే భావంగానే ఉండిపోతుంది. ఇదే కాదు; 

మిగిలిన ఎనిమిది స్టాయిభావాలు కూడా సరిగా పోషించనిచో రసస్టితిని పొందవు, 

చావాలుగానే పరిగణింపబడతాయి 

దేవవిషయక రతికి ఉదాహరణం. 

వ్యా. కజ్ద ఇతి: ఈశ = పర మెళ్వరా | తే = నీయొక్క, కభికోణవిని 

విషమ్ = కంఠం మూలలో ఉంచబడిన, కాలకూటమపి = కాలకూటం కూడ, 
మే నాకు, మహామృతమ్ = గొప్ప అమృతము. ఉపాతమపి = [గహించబడిన 
దైనా, అమృతమ్ = అమృతం, భవద్వపుర్భేదవృతి యది =నీ శరీరంకం'ె 
వేరుగా ఉన్నట్టయితే, మే నాకు, న రోచతే = ఇష్టం కాదు. 

వి. ఇది కాశ్మీరదేశీయుడైన శ్రీమదుత్పలాచార్యుడు రచించిన పర మేశ్వుర 
స్తోకావశిలోని పదమూడవస్తోతంలోని శ్లోకం ఇక్కడ మహాదేవుడు ఆలంబనం. 
ఆతని ఆవ్యాహత మైన ఐశ్వర్యం ఉద్దీపనం. స్తుతి అనుభావం. ధృతి మాహాత్మ్య 
స్మరణాదులు వ్యథి చారిభావాలు. వీటిని పట్టి స్తుతి చేస్తున్న వానిలో రతి ఉన్నట్టుగా 

తెలుసుకొన్న పాఠకులలో రతిభావాభివ్య కిక కలుగుతుంది. 

వ్యా. మునివిష యక మైన రలికి ఉదాహరణం౦-హరతీతి:. శిశు పైలవధంలో 
శ్రీకృష్ణుడు నారదునితో అంటూన్న మాట లివి. పూర్వాచరిత్రెః = వూర్వ్యం 

= పుణ్యాలచెత, కృతమ్ = చేయబడిన, భవదీయదర్శనమ్ 
= నిదర్శనం, సం పతి ఇప్పుడు (వర్శమానకాలంలో), అఘమ్ == పాపాన్ని, 
హరతి = హరిస్తుంది. ఏష్యతః = రాబోయే, కుభస్య = శుభానికి, హేతుః == 
హేతువు. శరీర భాజామ్ ౨ (వాణులకు. కాల; తితయేఒపీ _ మూడు కాలాలలోనూ 
కూడ, యోగ్యతామ్ = యె యాగ్యత్వాన్ని, వ్యనక్తి = సూచిస్తున్నది. 

వి. ఇక్కడ ముని ఆలంబనం. దర్శనయోగ్యతావ్యంజనం ఉద్దీపనం. 
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ఈ విధ మెన మాటలే అనుభావం. వాటివల్ల వ్యంజిం పబడే హర్షం వ్యభిచారిభావం. 

ముని విషయక మైన ఈ శ్రీకృష్ణరతిని గు ర్రించిన పాఠకుని లో భావనిష్పత్తి 

కలుగుతుంది. 

వ్యా, ఇతర మైనదానిని కూడ, ఆనగా గురు.నృప-ప్పుతాది విషయకరతిని 

కూడా, ఈ విధంగానే ఉదాహరణల ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చు. 

వృ. ఆక్ఞోతవ్యభిచారి యథా- 

శో. జానే కోపపరాజ్ముఖీ (ప్రియతమా స్వ ప్నేఒద్య దృషామయా 
ag) రు 

మా మాం సంస్సృశళశ పాణీనేతి రుదతీ గన్తుం (పవృతా పురః, 

నో యావత్పరిరభ్య చాటుశత కై రాశ్వాసయామి (ప్రియాం 

భ్రాతసావదహం శఠన విధినా నదాదరి దీకృతః, 47 

వృ. అత విధిం (పత్యసూయా. 

వ్యా. జానే ఇతి:. వియోగంతో బాధపడుతున్నవా డొకడు తన మి[తునితో 

పలుకుతున్న మాటలు. |భాతః = ఓ! సోదరుడా! ఆద్భ= ఈనాడు, మయా = 

నాచేత, కోపపరాజ్ములీ = కోపంచేత పరాజ్ముఖురాలైన (ముఖం ఆటు వైపు తిప్పు 

కొన్న), ప్రియతమా = [పియతమ, స్వప్నే = స్వవ్నమునందు, దృష్టా = చూడ 
బడినది. మామ్ = నన్ను, పాణినా = హసముచేత, మా సంస్పృశ = స్పృశించ 

'కుము, ఇతి అని, రుదతీ = ఏడ్చుచున్నదై, పురః = ముందు, గన్తుమ్ = వెళ్ళు 

టకు, _పవృతా = (పవ రించింది. [పియామ్= ఆ [పియురాలిని, పరిరభ్య = కాగ 

లించుకొని, యావత్ _ ఎంతలో, చాటుశత కైః = వందల కొలది చాటు వాక్యాల 

చెత (మంచిమాటలచేత), నో ఆళ్యాసయామి=ఓదార్భ్చలేదో, తావత్ = అంతలో, 

అహమ్ == నేను, శరేన = దుష్ట మెన, విధినా = దెవంచేత, నిదాదర్శిదీకృత: = 

నిదలేనివాడనుగా చేయబడితిని ఆని, జానే= ఎరుగుదును. 

వి. ఇక్కడ విధివిషయంలో అసూయ (పధానంగా వ్యజింపచేయబడు 

చున్నది. విధి ఆలంబనం; విధిదౌర్లన్యం ఉదీపవం; శఠశ్వ్యాన్ని చెప్పడం ఆను 
జై (ఇ 

భావం, (పధానంగా వ్యంజింపబడిన అసూయ అనే వ్యభిచారిభావం భావ మని 

“చెప్పబడుతుంది. 
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కా. తదాభాసా అనొచిత్య(ప్రవ ర్తీతాః. 

వృ. తదాభాసా రపాభాసా భావాభాసాశ్చ. 

వ్యా. తదాకాసా ఇతి :- అనౌచిత్య పవ ర్రితాః = అనౌచిత్యంతో [పవ ర్రింప 

చెయబడినపి,' తదాభాసాః = వాటి ఆభాసలు. 

తదాభాసాః = రసాభాసలు, భావాభాసలు. 

వి శాస్త్రీయ సం్యపదాయాలను, లౌకిక మర్యాద లను ఆతి కమించి ఆయా 

రసభావాదులకు ఆలంబనంగా చితించకూడనివారిని, ఆ్మశయంగా చి తించ కూడని. 

వారిని ఆలా చితిసే ఆవి రసాభాసభావాభాసలు. సామాజికులకు, వరితలకూ 

కూడ “ఇలా చితించడం బాగులేదు”అని మనస్సులో ఉన్నంతవరకు వాళ్ళకు 

ఆ సంనివేశంతో తాదాత్మ్యం కలగదు. అందుచేత వాళ్ళకు పూర్ణ మైన రసానుభూతి 

కొని భావానుభూతి కాని కలగదు. అందుచేత ఆవి రసభావాల వలె కనబడినా 

నిజమైన రసభావాలు కావు. రసాభాసభావాభాసాలు మృాతమే, 

న్యాయళాన్త్రంలో దుష్ట హేతువులకి హేత్వాబాసలు అని పేరు. “పర్వతో 
ధూమవాన్, వహ్నేః' (పర్వతంమీద ధూమం ఉంది, ఆగ్ని కనబడుతూన్నది 
కాబట్టి), అన్న (పయోగంలో 'వహ్ని' హేతువు. కాని వహ్ని ఉన్నచోటల్లా' 
ధూమం ఉండదు. ఎల్జగా కాల్చిన ఇనప గోలంమీద నిప్పు ఉన్నా ధూమం 
లేదు కదా? అందుచేత ఇక్కడ 'వహ్నేః' అనే హేతువు దుష్టహేతువు, అనగా 

హేత్యాభాసం. హేజ్వాభాసాన్ని ఎన్నడూ ఉపయోగించకూడదు. అయితే రసా 
భాసభావాభాసాలు నిజమైన రసభావాలు కాకపోయినా అవి సర్వథా కావ్యాలలో 
ఉండకూడచు ఆని ఆలంకారికు లెవరూ నిషేధించలేదు. కథను పట్టి కొన్ని చోట్ల 
వాటిని ఉపయోగించినా దోషం లేదు. 

శృంగారంలో నాయిక్నాశయ మైన రతికి చాలామంది నాయకులు ఆలంబ 
నంగా ఉండడం, లేదా ఉపనాయకుడు ఆలంబనంగా ఉండడం, ఒక వ్యక్తిలో 
మ్మాతమే రతి ఉండి మరొకరిలో లేకపోవడం, గురుజనులవిషయంలో ఉండడం: 
వశుపశ్యాదితి ర్యగ్దంతువులో ఉండడం మొదలైనవి అనౌచిత్యాలు. అదే విధంగా: 
హాసానికి పెద్దలను ఆలంబనంగా వర్తించినా, కరుణకు వైరాగ్యవంతుణ్ణి ఆశ 
యంగా చి[తించినా, రౌదవీరరసాలకు తం|డిమొద లైన పూజ్యుల్ని ఆలంబనంగా = 
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వర్ణించినా, భయానికి వీరుణ్ణి ఆశయంగా వర్ణించినా, జుగుప్పకు యుజ్జీయపశు 

వసాదుల్ని ఆలంబనంగా వర్తించినా, విస్మయానికి ఐం్యదజాలికాదుల్ని ఆలంబ 

నంగా వర్ణించినా, శమానికి లేదా నిర్వేదానికి మహ్మాకూరుణ్ణి ఆశయంగా వర్దిం 

చినా అనౌచిత్యం ఉండడంచేత అవన్నీ హాస్యాద్యాభాసాలు మా|తంగానే 

ఉంటాయి. 

వృ. తత రసాభాసో యథా- 

శో స్తుమః కం కామాక్షి క్షణమపి వినా యం న రమసే 

విలేభే కః ప్రాణాన్ రణమఖముఖే యం మృగయసే, 

సులగ్నే కో జాతః శశిముఖి యమాలిజ్లసి బలాత్ 

తపశ్రీః కస్యెషా మదననగరి ధ్యాయసి తు యమ్. 48 

వృ. ఆతా నేకకాముక విషయమభిలాషం తస్యాః స్తుమః ఇత్యా 

ద్యనుగతం బహువ్యాపారోపాదానం వ్యన క్తి. 

వ్యా. అందు రసాభాసం ఎటనగా_ 
రా 

స్తుమః ఇతి వామాక్షి=సుందరము లైన నేతాలు కలదానా! యం వినా 

ఎవడు లేకుండగా, క్షణమపి=క్షణకాలం కూడా, న రమసే_రమించవో (సంతో 

షంగా ఉండజాలవొ )అట్ద, కమ్ = ఎవణ్ణి, స్తుమః==స్తుతించెదము? యమ్= ఎవణ్ణి, 

మృగయసే = వెదకుచున్నావో అట్టి, కః = ఎవడు, రణమఖముఖే = యుద్ద మనే 

యజ్ఞంయొక ముఖ మునందు, (పాణాన్ = [పాణాలను, విలేభే == ఇచ్చినాడు? 

నీసంగమం అనే స్వర్గాన్ని పొందడానికి వూర్వజన్మలో యుద్దభూమిలో పాణ 

త్యాగం చేసివవాడు ఎవడు అని భావం. శశిముఖి= ఓ చం్యదముఖీ! యమ్ == 
ఎవణ్ణీ, బలాత్ = బలాత్కారముగా, ఆలిజ్లసి = కౌగిలించుకొనుచున్నా వో అట్టి, 

సులగ్నే = మంచిలగ్నమునందు, జాతః = వుట్టినవాడు, కః = ఎవడు? మదన 
నగరి = ఓ మన్మథ రాజధానీ! ఏషా ఇది. యమ్ _ ఎవణ్ణి గూర్చి, ధ్యాయ సి== 

ఆలోచించుచున్నావో అట్టి, కస్య == ఎవనియొక్క , తపః శ్రీ = తపోలక్ష్మి? 

ఒక సుందరిని చూచి ఒక కాముకుని మాటలివి. అలేతి:- ఇక్క_డ 'స్తుమఃి 

ఇత్యాదులతో సంబంధించిన ఆ మెయొక్క రమణ. ఆన్వేషణ-. ఆలింగన. ధ్యానరూషా 
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లన అనేకవ్యాపారాలను చెప్పడం ఆమెకు అనేకులైన కాముకుల పె ఉన్న అభి 

లాషను వ్యంజింపచేస్తూన్నది. ఈ విధంగా ఒక నాయికలో ఉన్న రతికి అనేక 

నాయకులు ఆలంబనంగా ఉన్నట్లు వర్ణించడంచేత ఇది శృంగా రాభాసానికి ఉదా 

హరణం. 

వృ. బావాభాసో యథా- 

శో॥ రాకాసుధాకరముఖీ తరలాయతాకీ 

సా స్మేరయౌవనతరణ్లిత వి(భ్రమాజీ, 
తత్ కిం కరోమి విదధే కథమ(తమె (త్రీం 

తత్ స్వికృతివ్యతికరే క ఇవాభ్యుపాయః. 49 

వృ. అత చినా అనొచిత్య పవర్తితా. ఏవమన్యే ఒప్యుదాహార్యాః. 

వ్యా. రాకేతిః_ సీతను గూర్చి రావణుడు అనుకుంటూన్న మాటలు: రాకా 

సుధాకరముఖీ == పూర్తిమనాటి చందునివంటి ముఖంకలది, తరలాయతాక్షీ = 

చంచలములైన విశాలములైన నేత్రాలు గలది ఆయిన, సా-ఆమె, స్మెరయౌవన 

'తరజ్ఞితవిభ మాజీ = చిరునవ్వు నవ్వుచున్న (కొంచెము _పకాశిస్తూన్న) యౌవనం 

చేత తరంగాలు వలె వెడలుచున్న విలాసలతో కూడిన శరీరము కలది. తత్ = 

“ఆ కారణమువలన, కిమ్ = ఏమి, కరోమి _ చేయుదును? అత = ఈమెయందు, 

మెతీమ్ = స్నేహమును (పరిచయమును), కథమ్ = ఎట్టు, విదధేజచేయుదును? 
తత్స్వీకృతివ్యతిక రే = ఆమెయొక )_ స్వీకారముయొక్క_ , అనగా ఇతడు నావాడు 

ఆనె ఆధిపాయంయొక్క_ సంబంధమునందు, ఉపాయః _ ఉపాయం, కః ఇవా 

ఏమి? 

ఇక్కడ చింత ఆనౌచిత్యముతో [పవరి తమెనది. ఇచే ఇతరములెన రస 
లీ yn రా క్యా 

భావాభాసలకు ఉదాహరణాలు చూచుకోవలెను, 

వి, “ఆదౌ వాచ్యః స్రీయో రాగః పక్చాత్పుంసస్త దిజ్లితై” (ముందుగా 
స్త్రీకి అనురాగము కలిగినట్టు, తరవాత ఆమె మనోభావాన్ని గుర్చి ంచడంచేత 
పురుషుడిలో రాగం కలిగినట్టూ వర్ణించాలి) అని చెప్పిన రీతిగా స్రీగతరాగాన్ని 
ముందుగా వర్ణించడం ఉచితం. ఆలా కాకపోవడం౦చేత ఇకుడ ఆనొచిత్యం ఆని 
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కొందరు వ్యాఖ్యాతలు [వాసీనారు. నాయికలో లేకుండా పురుషునిలో మ్మాతమే 

ఆనురాగం ఉన్నట్టు, జగన్మాతయైన సీత విషయంలో కలిగినట్లు వర్ణించడ ౦చేత. 

ఆనౌచిత్యం అని చెప్పవచ్చును. 

అవ. ఇప్పుడు భావ శాంత్యాదులను నిరూపిస్తూన్నాడు_ 

కా. భావస్య శాన్హిరుదయః సస్దిః శబలతా తథా. 36 

వృ. [క మేణోదాహరణమ్-_ 

శో॥ తస్యాః సాన్టువిలేపనస్తనతట ప్ర శేషము (దాజ్కితం 
కిం వక్షశ్చరణానతివ్యతికరవ్యాజేన గోపాయ్యతే, 
ఇత్యు కే క్వతదిత్యుదీర్య సహసా తత్సం (ప్రమార్జుం మయా 

సొళ్ళిై రభ సేన తత్పుఖవళాతన్వ్యా చ తద్విస్మృతమ్. 50 

వృ. అత కోపస్య- 

వ్యా. భావస్య = భావముయొక్క_, కాని;==శ మనము, ఉద యః=పుట్టడ౦, 

సంధిః = రెండు భావాల సంధి, అనగా ఒకే సమయంలో సమానబలంతో ఉన్న 

రెండు భావాల ఆస్వాదనం లేదా ఒకే సమయంలో సమానరూపంలో ఉన్న రెండు 

విరుద్ద భావాల ఆస్వాదనం, తథా = మరియు, శబలతా = చాలా భావాలు కలిసి 

పోవడం, అనగా వెనక ఉన్న భావాన్ని మర్జించి తరువాతి భావం ఆవిర్భవిస్తూ. 

ఒకచోట ఆనేక భావాల కలయిక వరసగా భావకాంతి. భావోదయ, భావసంధి. భావ 

శబలతలు అని చెప్పబడును. వీటికి [క్రమంగా ఉదాహరణలు, 

తస్యాః ఇతి. తన (పియురాలికి కోపం వచ్చి శాంతించింది అని ఒక 

ధృష్టనాయకుడు మి తునితో చెపుతూన్న మాటలు. ఇది ఆమరుకంలోని పద్యం. 

తస్యాః అఆ మెయొక్య, సాన్టఏవిలేపనస్త నతట( పశ్లేషము దాజ్కీ తమ్ = దటమెన 
ది ఆత గా టై 

చందనాదిలేపనం గల స్తనముల "పెభాగమును కౌగలించుకొనడంచేత ఏర్పడిన 

ముదలచేత చిహ్నిత మైన, వక్షః వక్ష:ఃస్టలము, చర ణానతివ్యతికర వ్యాజేన = 

పాదముల పె పడి నమస్కరించుటతో సంబంధ మనే (పాదాలమీద పడడ ౦. 

అనే) వంకచేత, కిమ్ఆఎందుకు, గోపాయ్యతే = దాచబడుతున్నది? ఇతి = అని, 
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ఉకే = (ఆ మెచెత) పలకబడగా, (ఆమె పలకగా), తత్ =అది, క్వ == ఎక్కడ, 

ఇతి = అని, ఉదీర్య = పలికి, మయా = నాచేత, తత్ == దానిని, సం పమార్లుమ్ 

= తుడిచివేయటకు. సా = ఆమె, సహసా = వెంటనే ఆశ్రిషా = కౌగలించుకొన 

బడింది. తత్పుఖవకొత్ = ఆ సుఖంవర్ణి, తన్యార్థ= ఆ తన్విచేత (తన్వి ఆనగా 

నాజూకెన స్రీ), తత్ = అది, విస్మృతమ్ = మరవబడినది. ఇది కోపం అనే 

భావంయొక ;_ కాంతికి ఉదాహరణం. 

అవ భావోదయానికి ఉదాహరణం చూపుశున్నాడు_ 

శో॥ ఏకస్మిన్ శయనే విపక్షరమణీనామగ్ర హే ముగ్గయా 

సద్యో మానపరి (గహగ్లపితయా చాటూని కుర్వన్నపి, 

ఆవేగాదవధీరితః [ప్రియతమసూషీం సితస త్తణం 
అలి ర థి అకిడ 

మా భూత్సుప్ప్త ఇవే త్యమన్దవలిత(గ్రీవం పునర్వీఠీతః. bl 

వృ ఆ| తొత్సుక్యస్య- 

వ్యా. ఏక స్మిన్ ఇతి. అమరుశ్లతకంలోని శ్లోకం. ఏకస్మిన్ = ఒక , శయనే 

=శ య్యయందు, వివక్షరమణీనామగ హే=సవతి పేరుయొక్క |గహణము చేయ 

బడినదగుచుండగా , సద్యః = వెంటనే, మానవర్శిగహగ్లపితయా == కోపమును 

ఆంగీకరించుటచేత (కోపించుటచేత) ఖిన్ను రాలైన, ముగ్గయా = ముగ్గయైన 

నాయికచేత, చాటూని కుర్వన్నపి = మంచి మాటలు చెప్పుచున్నా కూడ (బతి 

మాలుచున్నా కూడ), ఆవేగాత్ =కోపావేశంవల్ప, అవధీరి తః తిరస్క_రించ బడిన, 

తత్క్షణమ్ ఆ క్షణమునందు, తూష్టిం స్థితః = మౌనంగా ఉన్న, | పియతమః 

= పీయతముడు, సుప £ ఇవ = న్మిదపోయినవాడు, మా భూత్ = కొకుండు 

గాక న్నిదపోలేదు కద), ఇతి = అని, అమన్షవలిత్మగ్లీవమ్ = బాగా _తిప్పబడిన 

కంఠం క లుగునట్టుగా, పునః = మాటిమాటికి, వీకితః _ చూడబడినాడు. 

వి. ఇక్కడ సురతంనిమితం జొత్చుక్యం ఉదయించి నట్టు వ్యంజిత మెనది 
గాన ఇది భావోవయానికి ఉదాహరణం, 

అవ. భావసంధికి ఉదాహరణం చూపుతున్నా డు_ 
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శో॥ ఉత్సిక స్య తహపఃపరాక్రమనిధేరభ్యాగమాదేకతః 
సత్సంగ పియతా చ వీరరభసో తృాలశ్చ మాం కర్గతః, 

వై దేహీపరిరమృ ఏష చ ముహుశె తన్యమామీలయన్ 
ఆననీ హరిచననేనుశిశిరస్ని గో రుణద్ద్యన్యతః. 

ద ద ౧ 0 ధి . 

వృ. అతా వెగహర్షయో:- 

వ్యా. ఉత్సిక్త స్యేతి:. మహావిరచరితంలో పరశురాముని రాకను విని 

రాముడు అనుకొంటూన్న మాటలు. ఉత్సిక్త స్య = అహంకారం కలవాడు, తవః 

పర్మాకమనిధేః = తపస్సుకూ పరాక్రమానికీ నిధీ అయిన పరశురాముని యొక్క, 
అభ్యాగ మాత్ = రాకపలన, సత్పంగ|పియతా చ= సత్పురుషసంగ మునందు, 

ఆస క్తి, వీరరభ సొత్సాలః చ == వీరుని ఉత్సాహముయొక్క_ ఉ|దేకము, ఏకత: 

ఒకవైపు, మామ్ = నన్ను, కర్షతః = లాగుతున్నాయి. ముహుః = మాటి మాటికి, 
తన్యమ్ = చైత న్యాన్ని, ఆమీలయన్ = కప్పివేయుచున్నదీ ఆనగా మరొక 

పు |పసరించకుండా చేస్తున్నదీ, హరిచన్లనేన్దుశిశిరన్ని గ! = చందనం వలె, 
చందుడు వలె, చల్పనిది, స్నేహపూర్ణమూ, ఆనస్టీ = ఆనందంకలి గించేదీ అయిన 

ఏషః = ఈ, వె దేహీేపరిరమృః = సీతాసమాలింగనం కూడ, అన్యత 1==మరొక 

వైపు, రుణద్ది = ఆడ్డుకొంటూన్నది. 

వి. ఇక్కడ పూర్వార్దంలో , ముని చాలా ఆదరించతగినవా డనే భావం 

చేత కలిగిన ఆయనను వెంటనే కలవాలి అనే ఆవేగం, ఉత్తరార్థంలో హర్షం 

వ్యక్త ౦ ఆవుతున్నాయి. ఆ రెండింటికీ సంధి. 

అవ. భావశబలతకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ఛో॥। క్వాకార్యుం శశలక్ష్మణః క్వ చ కులం భూయో ఒపిదృ శ్వేత సొ 

దోషాణాం (పశమాయ నః తతమహో కోపేఒపి కాన్న ౦ ముఖమ్ 

కిం వక్ష్యన, ఫపకల్మషాః కృతధియః స్వ ప్నేఒసి సా దుర్లభా 

చేతః స్వాస్థ్యము పైహి కః ఖలు యువా ధనో్యోఒధరం ధాస్యతి. 

వృ. అత వితర్కాత్సుక్యమతిస్మరణశజ్కా-దై న్యధృతిచినా 

నాం శబలతా, 
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వ్యా. క్ష్వేతి వ విక మోర్యకీయంలో ఊశర్యశిని చూచి పురూరవుడు అను 

కొంటూన్న మాటలు ఇవి అని కొందరు |వాశారు. కాని ఈ శ్లోకం దానిలో లేదు. 

కథను పటిచూసే ఉండడానికి ఆవకాశం లేదు. దేవయానిని చూచి యయాతి 

అనుకొంటూన్న మాటలని కొందరు |వాశారు. ఆకార్యమ్ = మునిక న్యాభిలాష 

రూపమైన అకార్యం, క్వ = ఎక్కడ? శశలక్ష్మణః = చందునియొక్క-, కులమ్ 

= కులము, క్వ చ = ఎక్కడ. (వితర్కం౦). సా = ఆమె, భూయః = మరల, 

ఆపి దృశ్యతే = చూడబడుతుందా (జొత్సుక్ళం). నః = మనయొక్క, శుతమ్ 

శాస్త్ర శ్రవణం, దోషాణామ్ = డోషాలయొక్క, [పశమాయ = వినాశంకొర కే 

కదా, (మతి). అహో = ఏమి ఆశ్యర్యం, కోపేఒపి=కోవంలో కూడ, ముఖమ్= 

ఆమె ముఖము. కానమ్ = మనోహర మైనది, (స్మరణం). అపకల్మషాః = తొల 

గిన పాపాలుగల (పాపాలులేని), కృతధియః= పండితులు, కిమ్=ఏమి, వక్షని, 

= పలి కెదరో! (శంక). సా= ఆమె, స్యష్నేఒపి = స్వప్నంలో కూడ, దుర్లభా 

=దుర్గభ ఆయినది (దైన్యం) చేతః == చితమా! స్వాస్థ్యమ్ = స్వస్థతను, ఉ'పెపి 

= పొందుము (ధృతి). ధన్యః = ధన్యు డైన, కః యువా= ఏ యువకుడు, అధ 

రమ్ = అధరోష మును, ధాస్యతి = పానంచెయునో! (చింత) 

ఇక్కడ వితర్క-- జొత్పుక్క. మతి.స్మరణ. శంకా. దైన్య- -ధృతి. చింతల కల 
యిక ఉన్నది. 

వి. ముందు వితర్కం, దాన్ని బాధించి జొత్సుక్యం , దాన్ని బాధించి మతి, 
దాన్ని బాధించి స్మరణం, దాన్ని బాధించి శంక, దాన్ని బాధించి దెన్యం, దాన్ని 
బాధించి ధృతి, దాన్ని బాధించి చింత వరసగా కలగడంచేత ఇది భావశబలతకు 
ఉదాహరణం. 

వృ. భావస్థితిస్తూకా ఉదాహృతా చ. 
వి. కావానికి కాంతి మొదలైన అవస్థలు ఉన్నమ్తే స్టి స్థితి రూపమైన అవస్థ 

కూడా ఉంటుంది కదా. దానికి ఉదాహరణం వవ్పవంసితంది క! కదా అనే ఆశంకకు 
ఇది సమాధానం “వ: ;ఖిచారీ తథాజ్ఞతః' ఆని భావస్థితి, కోపపరాజ్యుఖీ” 
ఇత్యాది పద్యంలో దాని ఉడాహరణం చెప్పడం జరిగింది. అనగా శాంతి. ఉదయ. 
సంధి.శబలతలు ఆనే నాలుగు అవస్థలు లేని భావాన్ని చెప్పిన చోట భావస్టితి 
అని ఆభ్మిపాయం. 
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కా, ముఖ్యే రసేజఒపి తే౬ జిత్వం (పొప్నువ న్తి కదాచన. 

వృ. తే భావశాన్యాదయః, ఆజ్లిత్వం రాజానుగతవివాహ। పవృత్త 

భృత్యవత్ . 

వ్యా. ముఖ్యే ఇతి;- రసే= రసం, ముఖే ఆపి = ముఖ్యమైనను, తే 

అవి, కదాచన ఆప్పుడప్పుడు, ఆజ్జ్లిత్యమ్ = ఆంగిత్వాన్ని, (పాస్పువని = 

పొందుచున్న వి. 

వి ఏ వైన వ్యభిచారిభావాలను వ్యంజింపచేసినప్పుడు ఆవి అభివ్యక్తం 

కాగానే రసాభివ్యక్తి కలుగుతుంది కదా. రనాభివ్యక్తి కలిగిందనగా దానికే 

[పాధాన్యం చెప్పాలి; అలాంటప్పుడు భావాలకి, భావళాంత్యాదులకీ (పాధాన్యం 

ఎక్కడ ఉంటుంది అని (ప్న కలగవచ్చు. దానికి సమాధానంగా ఈ వాక్యం 

చెప్పబడింది. రసం ముఖ్య మనే మాట నిజమే. ఆయినా వ్యభిచారి భావ- త చ్చాం 

త్యాదుల్ని బాగా పోషించడంతో ముందుగా అవి _పధానం అయినట్టు, పార్యంతి 

కంకా (చివరికి) రసస్ఫూ ర్తి కలిగినా రసమే భావాదులకి అంగం అయినట్టు 

కనబడుతుంది. దాసిని పట్టి భావధ్యని, భావశాంతిధ్వని ఇత్యాదివ్యవహార ౦ ఏర్ప 

డింది అని భావం. 

ఏనాటికీ రాజు తన సేవకుడికంటి గొప్పవాడే అయినా కూడ రాజసేవ 

కుడు వివాహం చేసికొంటూ ఊరేగేటప్పుడు గాని, మరొకప్పుడుగాని రాజు ఆతని 

వెంట ఉండవచ్చును. అప్పుడు రాజ సేవకుడే |పధానుడుగా కనిపిస్తాడు కదా? 

తావన్మాతండేత రాజుకిఉన్న |పాధాన్యం తగ్గదు. నిజానికి సెరుగుతుంది.“ఆహా! 

ఈ రాజు ఎంత మంచివాడు; తన భృత్యుని వెంట మామూలు మనిషి వలే వస్తు 

న్నాడు"అని అందరూ ఆ రాజును మెచ్చుకుంటారు కదా? 

వృత్తిలో “భావాకాన్యాద యః” అనేదానికి భావాలు, వాటి కాంతి. ఉదయ - 

సంది.శబలతలు అని ఆర్థం. రసం ఆంగంగాను, భావాలు ఆంగిగాను కనబడడానికీ 

“రాజానుగత వివాహ పవృత భృత్యవత్ ' ఆనేది దృష్టాంతం. ఆందుచేత భావ 

శాంత్యాదుల కిచ్చిన ఉదాహరణలలో పార్యంతికంగా శృంగారాదిధ్వని ఉన్నా 

కూడ వాటిని భావశాంత్యాది నామధేయాలతోనే పేర్కొనడం జరిగిందని ఆర్థం. 

10) 
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ఆవ:- ఇంతవరకు అసంలక్ష్యకమధ్వనిని దాని అవాంతర భేదాలను సోదా 

హరణంగా నిరూపించి ఇప్పుడు సంలక్ష్య[కమధ్వనిభేదాలను చెప్పుచున్నాడు. 

కా. అనుస్వానా నాభసంలక్షు (క మవ్య జ్యిస్థితిస్తు యః, 37 

శద్దార్ణోభయళ క్యుత్ణ ప్రీధా స స కథతో ధ్వనిః. 

వృ. శబ్దశ క్రిమూలానురణనరూప వ్యజ్యః అర్థ + క్రిమాలానురణన 

రూపవ్యజ్ఞ్యః ఉభయశళ క్రిమాలానురణనరూపవ్యజ్ఞ్య శ్చేతి తివిధః. 

వ్యా. అనుఇత్యాది!-_ “అనుస్వ్యానాభ ....స్టితిః”-ఆనుస్వానాభ = అనురణనం 

వంటి, సంలక్ష్యకమ = గు ర్రించదానికి శక్యమైన [కమం గల, వ్యజ్య=వ్యంగ్యం 

యొక్క, సికిః = సితి గల, యః= ఏ, ధ్యనిః==ధ ని (ధ్వనికావ్యం) కలదో, 
థి థి 

సః ఆది, శబార్షోభ యశక్కుత: = శబోతం, ఆరోతమ్, ఉభయోతం అని, తిధా 
దధి లీ ది చి ఏ థి 6 ® 

= మూడు విధాలుగా, కథితః = చెప్పబడినది. 

శబ్దశ క్రిమూలానురణనవ్యంగ్యం, ఆర్థశ క్రిమూలానుర ణనవ్యంగ్యం, ఉభయ 

శ కిమూలానురణనదూపవ్యంగ్యం అని మూడు విధాలు. 

వి. ఒక పెద్ద గంటను కట్దతో కొట్టగా కే పెద్ద చప్పుడు వచ్చిన తరవాత 

'గుంయ్, గుంయ్, గుంయుి అంటూ కొంత సేపటివరకు వినబడే ధ్యనికి ఆను 

స్వానం అని పేరు. వాచ్యార్గాదులు తెలిసిన పిమ్మట క్రమాన్ని గుర్తించే 
విధంగా స్పురిస్తూ ఉండే వసు-అలంకారధ్వనులు ఈ అనుస్వానం వంటివి. ఈ 
వ్యంగ్యార్థాలు కేవలం శబ్దశ క్తిని పట్టి స్పురిస్తే అవి కట్రశ క్రిమూలాలు. అర్ధళ కిని 

స్సురిసే అర్హశ క్రిమూలాలు. రెండింటి శ కిని పట్టి స్సురిస్తే ఉథ శ క్కి 

క "లన్ అర్థం. 

వృ. త్మత్ర- 

కా. అలంకారోఒథ వ న్వేవ శబ్లాద్య (త్రావభాస తే, 88 
(ప్రధానత్వేన స జ్లేయః శబ్బశక్సుద్భవో ద్విధా. 

వృ. వ స్తేవేతి అనలంకారం వస్తుమా తమ్. 

వ్యా. “వాటిలో' ;. ఆలంకార। ఇతి. యత = ఎక్కడ. ఆలంకారః = 
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ఆలంకారం గాని, అథ _ లేక, వస్వేవ = వసువు మా'తమే కాని, శద్దాత్ = 
శబ్దంవలన, (పధానత్వేన = (వధానంగా, అవభాసతే = భాసిస్తుందో(తెలుస్తుందో), 

సఃజ అట్టి, శబళక్ష్తుదృవః = శబశక్యుద్భవమెన ధ్వని, ద్విధా= రెండు విధ లు ది ద ఈ ద --* _—_ ఎ 

ములుగా, జేయః = తెలియదగినది. 

“వ 'స్వేవ అనగా ఆలంకారాలు ఏవీ లేని ఒక వస్తువు మ్మాతం అని అర్థం.” 
లీ 

వి. ఒక పదంలో (పయోగించిన శబ్దాలను పట్టి వ్యాచార్థంకంటె భిన్నమైన 

మరొక వ్యంగ్కారం స్పురిస్తుంది. అయితే ఆ శబ్దాలు మార్చి వాటి పర్యాయాలైన 

శబ్దాలు వయోగిసే వ్యంగ్యార్థం రాదు. ఆలా మార్చడానికి వీలు లేని శబ్దాలకి 

“పరివృత్యసహాలు' అని పేరు. పదాలు మార్చినా కూడ, వ్యంగ్యార్థం 

స్పురిస్తే అక్కడున్న శబ్దాలు 'వరివృ త్తిసహాలు”. అప్పుడా వ్యంగ్యార్థం అర్ధశ క్రి 

మూలం అవుతుంది, ఒకే శ్లోకంలో కొన్ని పరివృత్త్యసవహా లైన శబ్దాలు, కొన్ని 

పరివృ త్రిసహాలెన శబ్దాలూ ఉన్నట్టయితే అక్కడ స్పురించే వ్యంగ్యార్థం ఉభయ 

శ కిమూలం. ఈ విధంగా పరివృత్యుసహాలై న శద్దాలు ఆలంకారాన్ని గాని, 

కేవలం వస్తువును (ఒక విషయాన్ని) గాని వ్యంజింపజేయవచ్చు. ఇలా వ్యంజింప 
చేయబడిన అలంకారం, వస్తుపూ కూడా [ప్రధానంగా ఉండాలి; గుణీభూతాలు 

కాకూడదు. అప్పుడు అది శ బశక్త్యదృవవ్యంగ్యం అవుతుంది. ఆది ఆలంకార 

మెతే “శబ్బశ క్యుదృవాలంకారధ్వని”, వస్తువై తే “శబ్ద శక్తుద్భవవస్తు ధ్వని”. 

వృ, ఆద్యో యథా. 

శో॥ ఉల్లాస్య కాలకరవాలమహామ్చువాహం 
దేవేన యేన జరథోర్జితగర్జి తేన, 
నిర్వాపితః సకల ఏవ రణే రిపూణాం 

ధారాజలై స్రీజ గతి జ్వలితః (పతాపః, లి 

వృ. అత వాక్యస్య ఆసంబద్దారాభిధాయకత్యం మా (పసాజ్జీదితి 

[పాకరణికా పాకరణికయోరుపమానోపమేయభావః కల్పనీయ ఇత్యతోప 

మాలజ్కారో వ్యజ్య్యః. 

వా. మొదటిది (క బశ క్షుద్భ వాలంకార ధ్వని) ఎట్లనగా. 
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ఊల్దాస్య ఇతీ:_ ఇక్కడ రాజవ వర్ణనం [వకృతం,. ఆ పక్షంలో దీని ఆర్జం. 

ఇది. జర ఠోర్టితగర్జితేన == కఠోర మైన బలవ త్ర ర మైన సింహనాదం గల, యేన=ఏ,. 

దేవేన = వరువుచెత, కాలక రవాలమహామ్బు వాహమ్ = శ్యతుసంహారకం అయిన 

ఖడ్గ్డమునందలి గాప్ప ధారాజల [పసారమును, అనగా పదునై.న భాగం యొక 

'పహీరమును, ఉల్హాస్య = తీక్షం చేయడంచేత అధికం చేసి, ధారాజలై:ః = ఖడ్ల 

ధారాకాంతులచేత, రణే యుద్ధమునందు, రివూణామ్=-శ|తువులయొక్క_, |తిజగతి 

= మూడు లోకాలలోను, జ్యులితః = (పజ్యలించుచున్న, [పతాపః = [పతాపము 

సకలః ఏవ = అంతా కూడ, నిర్యాపితః = శాంతింప చేయ బడినదో, 

వ-ంగఃపక్షంలో, అనగా ఆపాక రణికు డైన ఇం దుని పక్షంలో అర్థం ఇది. 

జరతోర్టితగ ర్జితేన = గంభీర మైన అధిక మైన గర్జనం గల ఆనగా మేఘాల ద్వారా 

అట్టి గర్బనాన్ని కలిగించు, యేన దేవేన=ఏ ఇందునిచేత, కాలకర వాలమహామ్బు. 

వాహమ్ = నల్లని కిరణాలు గల, లేదా వర్తాకాలాన్ని చేయు నూతనమైన గొప్ప 

మేఘాన్ని, ఉల్లాస = 'పకాశింపచేసి, రణే = జలకోలాహలము కలుగుచుండగా, 

ధారాజలె $= రారారూప మైన జలములచేత [తిభువనే = మూడు లోకాలలో, 

రిపూణామ్ == జలశ్నతు వలన తేజస్పులయొక్క_, జ్వలిత ః=_పజ్వలిస్తూన , సకలః 
రర 

జల్ల సమ స్తమెన, (పతాపః = పతాపం (వేడి), నిర్వాపితః = కాంతింప చేయబడినదో. 

వి. “అమ్బు అనగా నీరు అని దేసీద్దార్గం, దీనికి ఖడ్గం మొదలై నవాటి 

కాంతి అని కూడా ఆర్థం. 'జలిశ బ్రాని కి కూడా ఈ రెండర్గాలు “ఉన్నాయి అందు 

చేత మొదటి పక్షంలో 'అమ్బువాహ' శబానికి “కత్తి ఆంచు కాంతి | పవాహం' 

అస్, 'ధారాజలైః' అనేదానికి “క త్తి అంచు కాంతులచేత' ఆనీ అర్థం చెప్పబడింది. 

“ధారాశద్దానికి జలధార, క త్రియొక్క పదునైన అంచు అని రెండర్జాలు, “రణ్ 
శజ్లానికి యుద్ధం, శబ్దం (కోలాహలం) అని రెండర్గాలు. 

ఇది రాజవర్షన.వకరణం అవడంచేత పక రణం అభిధను రాజరూహపార్దాన్ని 
మాతమే చె ప్పెటట్టు నియమించివేసింది. అయినా ఇందరూపమైన మరొక 
ఆ హెకరణికార్డం స్ఫురిస్తూన్న దీ. ఇది అభిధచేత వాచ్యం కాదు గాన వ్యంజన 

చేతనే వ వ్యంజింపబడుతున్న ది. అందుచేత వస్తురూపమైన రెండవ ఆర్థం వ్యంగ్యమే. 
అయితే రాజును వర్ణించే సందర్భంలో ఈ  దేవేందరూపమైన రెండవ అర్షానికి 
హీచ్యార్లంతో ఏమీ సంబంధం లేదు. ఇలాంటి సంబంధం లేని అర్ధాన్ని బోధించ. 
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డం దోషమే అవుతుంది. అలాంటి దోషం కలగకుండడానికై పాకర ణిక మైన 

రాజరూపార్గానికీ అఆప్రాకరణిక మైన ఇం దరూపార్గానికీ మధ్య ఉపమానోపమే 

యభావం కల్పించుకోవాలి. అనగా రాజుకూ ఇందునికీ, ఖడ్లానికీ మేఘానికీ, 

ఖడ్గధారకీ జలధారకీ, శ్యతువులకు అగ్న్యాదితే జస్సులకు, శత్రు పతా 

పానికి అగ్నాాదితాపానికీ ఉపమానోపమేయభావం కల్పించాలి అని అర్హం. 

ఇది వాచ్యం కాదు, వ్యంగ్యం. అందుచేత ఈ శ్లోకంలో శబ్దశ కిమూలా 

లంకారవ్యంగ్యం ఉంది గాన ఇది శబశకి మూలాలంకార రూపానురణధ్యని. 

“'కరవాలి అని మాత మే కాకుండా ‘కాలకవాలి అనీ, “మేఘిీ అనకుండా 

“అమ్బువాహి, అనీ, “రాజ్ఞా” అనకుండా 'దేవేని, అని, “యుద్ధే? అనకుండాగా “రణ” 

ఆని (వమోగించడంచేతసే వః ంగ్యార్థం లభిస్తూన్నది. ఏటికి బదులు మేనురాజాొది 

శబ్దాలు (ప్రయోగిస్తే వ్యంగ్భార్హం గమ్యం కాదు. ఆందుచేత ఇక్కడ ఊన్న శబ్దాలు 

పరివృ త్యసహాలు , మార్చడానికి ఏీలుకానివి. ఈ విధంగా ఈ వ్యంగ్యం శబ్బశ క్రి 

మూలం. ఇక్కడ ఉపమాలంకార మే కాదు,ఇం|దరూపవస్తువు కూడా వ్యంగ్యమే. 

ఆయినా కూడ అలంకారకృతమైన చమత్కారం అధికంగా ఉండదంచేత దీనికి 

అలంకారధ్వనిత్వం అంగీకరించబడింది. 

“ఆతి ఇత్యాదివాక్యానికి ఆర్థం :- అత == ఈ శ్లోకంలో, వాక్యానికి, 

అసంబద్వార్లాభిధాయకత్వమ్ = ఇం వరూ వ వ్యంగ్యార్లంతో సంబంధం లేని 

(రాజరూవ) అర్జాన్ని బోధించడం అనేది, మా పసాజ్డీత్ = =|పస కము కాకూడదు, 

ఇతి = అని, _పాకరణికా_ పాకరణికార్ధాలకి ఉపమానోప మేయభావం కల్పించాలి 

గాన ఇక్కడ ఉపమాలంకారం వ్యంగ్యం. 

ఆవ. ఉపమాలంకారధ్వనిని ఉదాహరించి ఉపమాలంకారం వలె ఇతరా 

లంకారాలు కూడ వ్యంగ్యాలు కావచ్చును అని సూచించడానికై విరోధాభాసా 

అంకారధ్వనిని ఉదాహరిస్తున్నాడు, 

ళో తిగ్మరుచిర్నపతాపో విధురనిశాకృద్విభో మధురలీలః 

మతిమానత త్త్వ్యవృ తిః (ప్రతివదపకొ_గ్రణీర్వెభాతి భవాన్, 
— 

వృ. ఆతై9కె కస్య పదస్య ద్విపదత్వే విరోధాభాసః. 

వ్యా. తిగ్మరుచీతి. విభో == రీ! (ప్రభూ! తిగ్యరుదిర పతాపః=(శ|తువుల 
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విషయంలో) తీక్షమూ, (మి తులవిషయంలో ) సుందరమూ ఆయిన | పతాపం: వ _ 
కలవాడవు, విధురనికాకృత్ =శ|తువులకు రాత్రిని (నాశమును) కలిగించేవాడవు, 

మధురలీలః = మనోహరాలైన చేష్టలు కలవాడ వు, మతిమానత త్ర్వవృ త్రిః= బుద్ధి 

యొక్క_, చి తసమున్న తియొక యశథారత్యంతో కూడిన (పవృత్తి కలవాడవు, 
సో ® ధా 

(పతిపదపమ్మాగణీః = |వతిస్థానమునందూ తమవారిలో అ్యగేనరుడవూ అయిన, 

భవాన్ = వీవు, భాతి=|పకాశించుచున్నావు. ఇది (వస్తుతరాజుకు సంబంధించిన 

ఆరం, 
ళు 

వాం. “ఈ కోకంలో ఒకొ్కాక్క పదాన్ని రెండుపదాలుగా [గహి'సే విరోధా 
బ్ర ఠా a 

భాసాలంకారం". 

వి. ఈ శ్లోకంలోని పదాలను రెండేసికింద విడగొట్టినట్టయితే విరుద్దార్థం 

స్ఫురిస్తుంది. తిగ్మరుచి=సూర్యుడు; ఆపతాపః = వేడిలేనివాడు. విధుః = 

చందుడు, అనికాకృత్ == నిశాక రుడు (రా! తిని చేసేవాడు) కాడు. విభః కాంతి 

లేనివాడు, విభః = విశెషంగా (ప్రకాశించుచున్న వాడు. మధుః = వసంతము, 
అలీలః = ;కీడ లు లేనిది. మతిమాన్ = (ప్రశ స్తమైన బుద్ధికలవాడు, అత త్వవృ త్రిః 
= యథార్జాలు కాని విషయాలను గూర్చిన (పవృ త్రి కలవాడు. [వతిపత్ == 

(వతిప త్తిథి, అపకు గణీః = పక్షం [పారంభంలో ఉండనిది, 

ఇక్కడ “తిగ్మరుచిరపి అ పతాపః” ఇత్యాదివిధంగా అపి’ శద్దాన్ని 
(పయోగించి ఉన్నట్టయితే వికోధాభాసాలంకారం వాచ్యం ఆయి ఉండేది. 
కాని “అపి'శబ్దాన్ని [పయోగించ లేదు; అందుచేత ఏరోధాభాసాలంకారం వ్యంగ్యం 
అని కొందరి అభిప్రాయం. సహృదయుడికి వాసనాబలంచేత ఇక్కడ రెండేసి 
పదాలు గహించవచ్చును అని తెలిసినా కూడ [పకరణాదులచేత అభిధ [ప్రకృత 
రాజరూపార్ణంలో సియమితం అయిపోవడ౦ంచేత, వాచ్యార్థంకం టె వేరుగా భాసి 
స్తూన్న విరోధాణాసం వ్యంగ్యం అని చెప్పబడుతున్నది అని మరికొందరి అధి 
(పాయం. 

ఆ. సభంగపడాలలో (రెండుగా విడ గొట్టడానికి వీలెన పదాలలో) విరోదా 
భాసధ్యనిని ఉదాహరించి ఇప్పుడు అభంగపదాల ద్వారా కూడ విరోధాభాసధ్వనికి 
ఉదావారణం చూపుతున్నాడు. 
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థో॥ అమితః సమితః (వా ప్రెరుత్క్మ6ర రద (పభో 
౧౧ = బుభాఎ 

అహితః సహీతః సాధు యళోభిరసతామసి. 58 

వృ. అ తాపి విరోధాభాసః 

వ్యా. హర్షద = హరమును కలిగించు, (ప్రభో = ఓ! |పభూ! సమిత; = 
జ ల 

యుద్దంనుండి, (పాపైః = పాందబడిన, ఉత్కర్దెః = ఉత్కర్షలచెత , అమిత; _ 

అపరిచ్చిన్ను డవు గాను, అసతామ్ = ఆసత్పురుమలకు, ఆహితః = అహితుడవు 

గాను, సాధుయకళోభి; = మంచి కీరులతో, సహితః = కూడినవాడవుగాను, అసి= 

ఆయిఉన్నావు. ఇది (పాక రణికార్డం. 

అమిత; = మితి లేనివాడవు, సమితః = మితి ఉన్నవాడవు. హర్షద == 

శ తువుల హర్షాన్ని ఖండించేవాడా! ఆహిత: = హితులు లేనివాడవు, సహితః = 

హితులతో కూడినవాడవు. 

వె, పకారణాదుల చేత అ భధ (పాకరణికార్థాన్ని బోధించడానికి నియ 

మితం ఆయిపోయిన పిమ్మట కూడా “ఆమితః.సమితః' అని వినగానే విరుద్దార్భం 

స్పురిస్తూన్నది గాన విరోధాభాసాలంకారధ్యని. పదాలు చేదించకుండగా (ఆభంగ 

పదాల ద్వారా) గమ్యమెనది. 

ఆవ. వ్యతిరేకాలంకారధ్వనికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో నిరుపాదానసంభారమభితా వేవ తన్వతే, 

జగచ్చిత్రం నామస్తస్మె కలాళ్లాఘ్యాయ శూలి నే. ర్ 

వృ. అత వ్యతి రెక :. అలంకార్యస్యాపి ద్రాహ్మణ|శ్రమణన్యాయే 

నాలంకారతా, 

వ్యా, నిరుపాదానేతి :- కాశ్మీర దేశీయు డైన నారాయణభట్టు రచించిన 

సవచింతామణిలోని పద్యం. నిరుపాదానసంభారమ్ = తూలిక మొదలైన ఉపకర 

ణాల సంభారం లేకుండగానే, అభితావేవ = గోడ లేని శూన్యమునందే, చితమ్ 

=చితమెన, జగత్ =జగత్తును, తన్వతే=వఏ సరింపచేయుచున్న, కలాశ్లాఘాయ 
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= చం[దకళచేత క్రాఘింవదగిన, తస్మై = ఆ, శూలినే = ఈశ్వరునకు, నమః. 

నమస్కారము. 
“ఇక్కడ వ్యతి రేకాలంకారధ్వని. |బ్రాహ్మణ్రమణన్యాయం చెత ఆలంకా 

ర్యానికి కూడా ఆలంకార త్యం .” 

వి. ఇక్క-డ చితి కలా, శబ్దాలకు “చిత్తరువు” “చ్మితలేఖన కళి అని 

వ్యంగ్యార్జాలు. దీనిని పట్టి రంగులు, తూలికలు (కుంచెలు) మొదలైనవాటికో 

గోడమీద చితరువులు వేసే కలానిపుణులకంటె శూలికి గొప్పతనం గమ్యం 

ఆవుతున్నది గాన వ్యతిరేకాలంకారధ్వని. “చితి *కలా' ళద్దాలు పరివృత్య 

సహాలు గాన శబ్బశ క్రిమూలధ్వని. 

క్లోకాదిరూపవాక్యాలలో (పధానంగా (పతిపాద్య మైన రనాదికం ఉండి దాన్ని 

అలంకరించడంకోసం ఉపమాదులను పయోగించినప్పుడు (పధానరసాదికం 

ఆలంకార్యం, ఉపమాదులు ఆలంకారాలు ఆవుతాయి. కాని పెన చూపీన ఉదా 

హరణలలో ఉపమా-విరోధాభాస-వ్యతి రేకాలంకారా లే (పధానవ్యంగ్యాలు అవడం 

చేత ఆవి అలంకార్యాలే కాని అలంకారాలు ఎట్టు ఆవుతాయి? వీటిచేత అలంకరింప 
దగిన మరొక |పధానవిషయం  రనాదికం) ఏదీ లేదు కదా అవి ఆశంక కలుగ 
వచ్చును. నిజానికి వీటిని ఆలంకారాలు ఆనకూడదు. ఆయినా సాధారణంగా 
అనేక స్థలాలలో ఇవ్ అలంకారాలుగా ఉండడంచేత ఇక్కడ కూడా వీటిని 
(వాహ్మణ [శమణ న్యాయంచేత అలంకారాలు అని అనడం జరుగుతుంది. (దాహ్మ 
ణుడు శాస్తోం క్రవిధానం [పకారం శిఖా య జ్ఞో పవీతాలు తీసివేసి, సర్వకర్మలు 
పరిత్యజించి సంన్యాసి కావచ్చును. కాని ఒకడు కాస్తో కవిధానంచేత కాకుండా, 
బౌద్దమతాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా [(శమణుడు (బౌద్ద సన్యాసి) అయినాడు. 
వానికి పూరం ఉన్న (దాహ్మణత్వం పోయింది. అయినా కూడా ఆతనిని 
“ద్రాహ్మణ। శమణుడు' ('హరిజన్|కిష్టయన్ అన్నట్లు) ఆని వ్యవహరించడం 
ఉంది ఆకే ఇక్కడ కూడా అని భావం, 

వ్భ. వస్తుమాతం యథా. 

el 

వ్యా వసుమా. తానికి ఉదాహరణం ఎటనగా :. pan” 
గ 

గాథ. పధి ఇ ఏళ్ళ సతర మతి మణం పతరతలే గామే 
థి @ 

ఉణజ్జతపఓిహరం చేకి కణ జఇ వససి తా వనను. 58 
ay 



చతుర్జోల్దాసం 158 

“పథిక నాత (సస్తరమస్తి మనాక్ (పస్తరస్థలే గ్రామే 

ఉన్న తపయోధరం _పేక్య యది వససి తదా వన” 

వృ. ఇత “యద్యుపభోగక్షమో౬సి తదా ఆస్ప్వ” ఇతి 

వ్యజ్యతే. 

వ్యా. పంథీఆ ఇత్యాది :- పౌంథునితో ఒక స్వయందూతి రహ స్యార్థ 

సూచన చేస్తూ పలికినమాట. పిక ఓ! చాటసారీ! (పస్త్రరస్థలే = జాతి నేల 

యైన, అత గామే= ఈ గామంలో, మనాక్ = కొంచెం కూడ, [సస్తరణగ = 

ఆస్తరణం౦, నజ లేదు. జాతినేలమీద గడ్డి కూడ మొలవదు గాన చావవంటివి 

దొరకవు, ఉన్నతపయోధరమ్ = ఉన్నతమైన (బాగావ్యాపించిన) మేఘాన్ని, 

(పేక = చూచి, వససి యది = నివసిస్తే, త దా= అప్పుడు, వస==నివసించుము 

(ఆగుము), ఇది వాచ్యార్హం. ఇంక వ్యంగ్యార్థం- రీ! పాంథుడా! (పస్తరస్థలే = 

రాళ్ళవంటి మొద్దు మనుషులతో నిండిన ఈ గామంలో, (సస్త్రమ్ =కామళాస్త్రం, 

(కామ కాస్ర్రజ్ఞానం) కొంచెం కూడా లేదు. ఉన్నత పయోధరమ్ = ఉన్న త మైన 

కుచమండ లాన్ని, చూచి ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఆగాలని ఉంటే ఆగు. 

అతేతి:. ఇక్కడ “అనుభవించే సామర్థ్యం ఉంటే ఆగి పొమ్ము" ఆనే 

వసువు (విషయం వ్యంజింపబడుతూన్న ది. 

వి. ఇక్కడ (పయోగించిన “పక్ష హర)” “సత్హర” శకాలు పరివృత్య 

సహాలు గాన ఇది శబశ కిమూలవసుధ్వని. *సత్తరి అనే [పాకృృత శక్షాన్ని 
ద ల టీ (<2) ది 

రశ x) జాం ఆధి uu . జ న అడ _సస్తర'” అని కాని, *“కాస్త్రి అని కాని చెప్పవచ్చును. దానిని పట్టి శా స్త్రరూప 

మెన రెండవ ఆరం స్ఫురిస్తుంది. “పసరి శజానికి శాస్త్రం అనే ఆరం లేదు. 
చ ® —_ టు [ద ® 

అవ శబశ కిమూలవస్తుధ్వనికి సంస,.*తంలో ఉదాహరణం చూపు 
ది = ఎన 

తున్నాడు - 

ప్ర 

శ్లో! శనిరశనిశ్చ తముచై పర్నిహని, కుష్యసి నరేస్ట్ర యస్కై త్వమ్ 
యత్ర |ప్రసీదసి పునః స భాత్యువారోజనుదారశ్చ. 59 

వా. అత విరుదావపి తందనువర నార మేకం కార్యం కురుత 
ల U ద్ § మ క్ష? న్టీ 

ఇతి ధ్వన్య లే- 
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వ్యా. నరేన్షి = రాజా! త్వమ్ = నీవు యస్మె = ఎవని కొరకు (ఎవని 

మీద), హ్యసి = కోపిసావో, తమ్ = వానిని, శనిః = శనిగ హమూ, అశనిః = 

వ;జాయుధమూ కూడ, డఉచై $= ఆధిక ముగా, నిహన్సి = కొట్టును. పున $ == 

కాని, యత = ఎవనివిషయమునందు, పసీదసి = పసన్నుడవు అవుతావో, సః 

= అతడు, 4డారః= గొప్ప దాతగాను, అనుదారః చ= అనుసరించే భార్య 

కలవాడు గాను, భాతి = (పకాళిసాడు. 

ఇకకడ “విరుద్దమైనవికూడా నిన్ను అనుసరించి ఉండడానిక్షై ఒకే 

కార్యాన్ని చెస్తున్నాయి” అని ధ్యనింపబడుతున్న ది. 

వి. పూర్వార్దంలో శనిికానిడి “అశని” గాన “నీకు కోపం వచ్చినవానిని 

పరస్పరవిరుద్దాలైన శనీ, శనివిరుద్దమైన ఆశనీ కూడ పీడిస్తాయి” అనే వస్తువు 

గమ్యం అవుతూంది. ఉత్తరార్థంలో _విరోధాబాసధ్య్వని. ఈ వస్తుధ్యని పరివృత్త్య 

సవాలైెన శనిః “అశని? అనె శబ్దాలమీద ఆధారపడింది. అందుచేత ఇది శల 

మూలక వస్తుధ్వని. 

ఆవ, శబ్దశ క్రిమూలక మైన ద్వివిధ ధ్యనిని నిరూపించి ఇప్పుడు పన్నెండు 

విధాలైన అర్హశ క్రిమూలఅనుర ధ్వనిని విశదిక రిసున్నాడు- 

రౌ, అర్థశ కుద్భవోఒప్యర్థో ప్యకజ్ఞాకః సంభవీ స్వతః 39 

పఢోకి మా త్రాత్సిద్దో వా కవేః తెనోమితస్య వా, 

వస్తు వాలంకృతిర్వేతి షడ్భేదో౬సౌా వ్యనకి_ యత్ 40 

వస్వలంకారమథవా తేనాయం ద్వాదశాత్మకః. 

వృ. స్యతఃసంభవీ న కేవలం భణితిమా[తనిష్పన్నో యావద్బ., 
హిరప్యాచిత్యేన సంభావ్యమానః, కవినా పతిభామా త్రేణ బహిరసన్న పి 

నిర్మితః కవినిబద్దేన వక్తైతి వా ద్వివిధోఒపర ఇతి తివిధః. వస్తువాలం. 
కారో వాసావితి షోఢా వ్యజ్ఞాక :. తస్య వస్తువాలంకారో వా వ్యజ్ఞ్య ఇతి: 

ద్వాదశ విధోఒర్డ్గ శక్తుద్భవో ధ్వనిః. | కమేణోదాహరణమ. 

వ్యా, అర్థ ఇత్యాది :_ “అర్శశక్యుద్భృవః ద్వాదశా త్మకః' ఆని అన్వయం, 
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వ్యజ్దుకః = వ్యంజకమెన, ఆర్థః అపీ = అర్థం కూడ, స్యతఃసంభవీ = స్వయం 

గానే లోకంలో సంభవిం చేదీ ( కనబడేది), క వేః=క వియొక్క, (పౌఢోక్తి మాతాత్ 

చై (పౌఢోక్షి మ్మాతంవల్ల ((పతిభాకల్పనవల్ల); సిద్ధః వా = సిద్ధమైనదిగా గాని, 

తేన = కవిచెత, ఉబ్బితస్య వా= కల్పించబడినవాని _పౌఢోకి వల సినం అయి 
అ=త 0 (ఏ 

నదిగా గాని, వస్తు వా=వస్తువు గాని, అలంకృతిః వా=ఆలంకారంగా కాని కావ 

చ్చును. ఇతి ఈకారణంచేత, షడ్ భేదః == ఆరు భేదాలు కలది. అసౌ = ఆరు 

భేదాలు గల ఈ ఆర్థం, యత్ ఎందువలన, వస్తు = వస్తువును గాని, అధవా 

లేక, అలంకారమ్ = అలంకారాన్ని గాని, వ్యనకి = వ్యంజింప చేయునో, తేన = ఆ 

కారణంచేత, ఆయమ్== ఈ, అరశకు్యుదృవః= అరశ క్రివల ఉద్భవించే వ్యంగ్యం, 
® —_ థి అత 6 

ద్వాదళాత్మకః చై పన్నెండు విధాలైనది. 

స్యతఃసంభవీ ఇత్యాది :- “స్వతఃసంభవి' ఆనగా కేవలం కవి చెప్పడం 

చేత మృాతంచేతనే సిద్దించినది కాక వెలుపల లోకంలో కూడ ఉచితమైనదిగా 

ఊహించడానికి ఏలైనది. బయట |పవంచకంలో లేకపోయినా కవిచేత తన 

(పతిభామ్మాతంచేత కల్పించబడిది (కీర్తి తెల్లగా ఉండడం) మొదలైనది, కవి 

కావ్యంలో సృజించిన వ్యకి చేత నిర్మించబడినది ఆని రెండవది రెండు విధాలు. 

మొత్తం మూడు విధాలు. అది వస్తువు కాని అలంకారం కాని కావచ్చును గాన 

ఇది (వ్యంజక మైన అర్షం ఆరు విధాలు. ఆట్టి ఆరు విధాలైన అర్హంచెత వ్యంగ్యం 

ఆయినది వస్తువు కాని అలంకారం కాని కావచ్చును అందుచేత అర్థశక్తుధ్భవ 

ధ్వని పన్నెండు విధాలు. 

వి. అర్ధశ క్రిమూలానురణరూ పవ్యంగ్యం అనగా అర్ధంచేత వ్యంజింప చేయ. 

బడే అనురణనరూపమైన వ్యంగ్యం. వ్యంజింపచే సె ఆర్థం వస్తువుగాని అలంకారం 

గాని కావచ్చును. ఈ విధంగా ఇది రెండు విధాలు. ఈ రెంటింటిలో ఒకొ_క్క_టి 

లోకంలో మనకు అనుభవసిద్దం కావచ్చు. లేదా లోకంలో లేకపోయినా కవి తన 

(పతిభచేత కల్పించినది (కీర్తి తెల్లగా ఉంటుంది, పద్మాలు ర్యాతి దగ్గరగా ముణు 

చుకొనిపోతాయి ఇత్యాదికం) కావచ్చు. కావ్యంలో కవి వర్ణించే వ్య కిచేత కల్పితం 

కావచ్చును. ఈ విధంగా వ్యంజకార్గం ఆరు విధాలు. వ్యంజింపబడేది కూడా 

వస్తువు కావచ్చు. అలంకారం కావచ్చు. ఈ |పకారం ఆర్థశ కి మూలానుర ణన 

రూప (ఆర్హశ క్రిమూలసంలక్ష్య కమ) వ్యంగ్యం పన్నెండు విధాలు. 
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. స్య తఃసంభవివస్తురూపార్థం చేత వస్తుధ్వని. 

స్వత ఃసంభవివస్తురూపార్ట ంచేత అలంకారధ్వని. 

. స్వతఃసంభవ్యలంకార రూపార్దంచెత వస్తుధ్వని. 

- కమ్మిపౌఢోకి సిద్దవస్తురూపార్టంచెత వస్తుధ్వని, 

. కవిపోఢో క్రిసిద్ద వస్తురూపార్థంచేత అలంకారధ్యని. 

i 

2 

థ్రీ 

&. స్య తఃసంభ వ్యలంకార రూపార్ణంచేత ఆలంకారధ్యని. 

ర్ 

6 

7. కవి పౌరోకిసిద్ధాలంకారరూపార్థంచేత వస్తుధ్వని. 

8 . కవి పౌఢో క్రిసిద్దాలంకార రూ పార్థ ంచేత అలంకారధ్యని. 

9. కవిసిబదవక ఎ(పాతో కిసిద్దవస్తురూపార్గంచేత వస్తుధ్వని. 
ధ  - = ద ౫ థి = 

10. క వినిబద్ధ వకు పౌఢో కిసిద్ధ వస్తురూపాల్థించేత అలంకారధ్వని. 

[1. కవినిబదవ కృషపాఢో కిసిదాలంకారరూపారంచేత వసుధ్వని. 
ఏ ర ఇ 0 — 

12. కవినిబద్ధవ కృపౌడో క్రిసిదాలంకారరూ పార్థం చేత అలంకారధ్యని 

(కమంగా ఉదాహరణలు:. 

గాథ, అలసశిరోమణ ధుత్రాణం ఆగ్గిమో పత్తి ధణసమిద్దిమఓ 
ఇఅ భణీఏణ ణఅల్షే పృప్పుల్ల విలోఅణా జాఆ. 60 

“అలసకశిరో మణిర్లూరానామ|గిమః పుతి ధనస మృద్ధిమయః, 
ఇతి భణితేన నతాజ్ణీ (పపుల్పవిలోచనా జాతా” 

Ae) వ్యా. స్వతఃసంభవివస్తురూపార్గం చేత వస్తువు వ్యంజింపచేయబడ డానికి 
ఉదాహరణం. అలసేడి;. స్వయంగా పతిని వరిస్తూన్న ఒక యువతితో పెంపుడు 
తల్రి మాటలు పూర్వార్హం,. ఉత్త రార్థం కవివచనం. పుతి == ఓ పతీ! (ఇతడు), 
అల సశిరోమణి: =సోమరిపోతులలో' శిరోమణి. ధూరానామ్=ధూర్తులలో , అగి మః 
= మొద టెవాడు. ధనసమృద్ధిమయః = అత్యధికమైన ధన సమృద్ధి ఉన్నవాడు: ఇతి 
= కట్టు, భణితేన = చెప్పడం చేత, నతాజ్లీ = వంగిన శరీరం గల ఆ యువతి, 
|పపు లవిలోచనా = వికసీంచిన నేతాలు కలదిగా, జాతా = అయినది. 

వృ. ఏష మ మైవోపభోగయోగ్య ఇతి వస్తునా వస్తు వ్యజ్యతే. 
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వ్యా. “వస్తువుచేత “ఇతడు నాకె ఆనుభవించడానికి యోగ్యుడు" అనే. 

వస్తువు వ్యంజింపబడుచున్న ది". 

ఏ. 'అలసశిరోమణి' అనడందేత ఏ పనులు చేయక ఇంటి పట్టునే ఉంటా 

డనీ, 'ధూరాగణి' అనడంచేత సంభోగంలో తృప్తి చెందనివాడనీ, ఐశ్వర్య 

వంతుడు ఆవడం చేత భోగి అనీ |గహించిన ఆ యువతి న్నేతాలు హర్షం చేత 

వికసించాయి; “ఆమె న్నేతాలు వికసించాయి" అనే వస్తువుచెత “ఇతడు నాకు 

మాతమే ఉపభోగయోగ్యుడు” అనే వస్తువు వ్యంగ్యం అవుతున్నది అని భావం. 

అవ. స్వతఃసంభ వివస్తురూపార్షంచేత అలంకారం వ్యజింపబడ డానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో ధన్యాసి యా కథయసి (ప్రిమసంగమేఒపి 

విగబ్ధచాటుళతకాని రతాన్న రెషమ, 

సీఏం (ప్రతి (పణిహీతె తు కరే |పియేణ 

సఖ్యః శపామి యది కించిదపి స్మరామి. 61 

వృ. అత త్వమధన్యా, ఆహం తు ధన్యా ఇతి వ్యతిరేక కాలం 

కారః. 

వ్యా, ధన్యాతి ఇతి 3. ఒక యువతి రతిసమయంలో తన |పియుడు 

పలికిన చాటు వాక్యాలను కూర్చి చెప్పి నీ రతివిషయం కూడా చెప్పు ఆని అడ 

గగా రెండవ యువతి పరహాసగర్భంగా అన్న మాటలు ఇవి. సభి= సఖురాలా! 

పియసంగ మె అపి == [పియసంగమంలో కూడా, రతాన రేషు అపి రతి 

మధ్యలో కూడ, యా ఏ నీవు, విసబ్దచాటుశత కాని = విశాసపూర్యక ములైన 

అనేక చాటువాక ?ములను గూర్చి, కథయసీ == చెప్పుచున్నావో అట్టి నీవు, ధన్యా 

అసీ = ధన్యురాలవు. సఖ్యః = సఖులారా! పీయేణ = పియునిచెత, కరే == 

హస్తం, నీవీం పతి= కోకముడి వైపు, |వణిహితే = పంపబడగా, కించిదపి= 

ఏ కొంచెమైన, స్మరామి యది= స్మ రించినట్టయితే , శపామి == ఒట్టు పెట్టు 

చున్నాను. ఇతరవిషయా లేవీ తెలియని మహానందంలో మునిగిపోయాను అని. 

భావం. 
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నీవు ధన్యురాలవు ఆని చెప్పడం అనే వస్తువు చేత “ఆలాంటి సమయంలో 

కూడా ఇతరవిషయా లన్నీ గుర్తు ఉంచుకోగలిగిన నీవు అధన్యురాలవు; సీకం'టె 

నేను చాలా ధన్యురాలను” ఆని వ్యతి రేకాలంకారం వ్యంగ్యం అవుతున్నది, ఉప 

నంకంచె ఉపమేయం గొప్పదని వర్ణిస్తే వ్యతిరేకాలంకారం. ఇక్కడ సఖ 

రాలు ఉపమానం అని ఈ మాటలు చెప్పుతున్న యువతి ఉపమేయం ఆనీ 

ఊహించుకోవాలి. 

అవ. స్వతఃసంభ వ్యల ౦కారరూపార్ష ౦ చేత వస్తువు వ్యంగ్యం అవడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో దర్చాన్దగస్థగజకు మృకవాటకూట 

సంక్రానినిఘ్నఘనళో ణీతళోణళ్ చిః, 
వీరై ర్య్యలోకి యుధి కోపకషాయకాన్ని:ః 
కాలీకొటాక్ష ఇవ యస్య కరే కృషపాణః, 62 

వృ. అ్మతోపమాలంకారేణ సకలరిపుక్షయః క్షణాత్ కరిష్యతే 

ఇతి వస్తు, 

వ్యా, దర్వేతి:_ “దర్పాన్ట వ. శోచి;” దర్ప = దర్చంచెత, అన్ధ = 

ఉ|దిక మైన, గన్దగజ = మదగ జంయొక్క, కుమృ = గండస్థ్టలములయొక్క-, 

కహెట = తలుపువలె విశాల మైన మధ్య పదేశముయొక్క_, కూట = ఆగ భాగము 

నందు, సంక్రాని = పడ డందేత, నిఘ్న = దృఢ ౦గా ఉన్న, ఘన జ దట్టమెన, 

కోణిత=రక చేత, కోణళో చిః ఎజ్జని కాంతి గల, యస్య కరేఎవని హస్తము 

నందున్న , కృపాణః = ఖడ్గం, యుధి = యుద్ధరంగమునందు, వీరై $వీరులచేత, 
కోవకషాయకాని ః = కోపంచేత ఎజినైన కాంతి గల, కాలీకటాక్షః ఇవ = కాలి 
కాదేవి కటాక్షము వలె, వ్యలోకి=చూడబడినదో. దేని గంధం వాసనచూడగానే 
ఇతరములైన ఏనుగు లన్నీ భయంతో పారిపోతాయో ఆది 'గంధగజంి. 

ఇక్క_డ రాజా చేతిలోని ఖడ్గం కోపముతో ఎజ్జినైన కాలికాకటాక్షంవ లె 
ఉన్నది ఆనే ఉవమాలంకారంచేత “సకలశతువినాశనం క్షణకాలంలో జరిగి 
పోతుంది” అనే వస్తువు వ్యంగ్యం. . 
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అవ. స్వతఃసంభ వ్యలంకార రూపార్టంచెత అలంకారం వ్యంగ్యం అవ 

డానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో గాఢకానృదశనతత వ్యథా 

సంకటాదరివధూజనస్య యః, 
ఓష్టవిద్రుమదలాన్యమోచయ 

న్నిర్షశన్ యుధి రుషా నిజాధరమ్, 68 

వృ. ఆత విరోధాలంకారేణాధరనిర్దశనసమనన్త రమేవ శ|త్రవో 

వ్యాపాదితా ఇతి తుల్య యోగితా, మమ క్షత్యాప్యన్యస్య క్షతిర్నివర్త 

తామితి తద్భుద్దిరు త్పేక్ష్యతే ఇత్యు తే శా చ. ఏమాదాహరణేమ స్వతః 

సంభ వీ వ్యజ్ఞాక 1. 

వ్యా. గాఢేతి :. యుధి == యుద్దంలో, రుషా = కోపంతో, నిజాధరమ్= 

తన |క్రింది పెదవిని, నిరశన్ =కొరుకుచున్న, యః = ఏ రాజు, ఆరివధూజనస్య 

=శ|తువుల న్రీలయొక్క-, ఓష్టవి దుమదలాని=వగడముల దలములవంటి పెదవు 
లను, గాఢకాన్నదశ నక్ష తవ్యథాసంకటాత్ == అధికమైన భర్తల దంతక్షతాలవలన 

కలిగిన వ్యథనుండి, ఆమోచయత్ = విడిపించెనో. కోపంతో ఇతడు శ తువులను 

చంపివేయడంచేత వాళ్ళ స్త్రీలకు రతి కీడ లేకపోవడంతో దంతక్షతాభావం ఏర్ప 

డింది అని భావం. 

గాఢేతి :_ ఓష్టం కరచుచున్నవాడు ఓష్టదశనవ్యథను తొలగించాడు అని 
చెప్పడంలో ఉన్న వికోధాభాసాలంకారంచేత (సకృతాళైన తన ఆధరం కొరకడం 

శ_ుసంహారం ఈ రెండింటికీ ఒకేకాలం ఆశే ఒక ధర్మంతో సంబంధం చెప్పడం 

వల్ప (అధరాన్ని కొరికిన వెంటనే శ|తువులు చంపబడినా రని సూచించ డంవల్ల ) 

తుల్యయోగితాలంకారం వ్యంగ్యం. ,పకృకాలైశ లేదా అపకృకాలైన రెండు 

వస్తువులకు ఓకే ధర్మంతో సంబంధం వర్తి స్తే తుల్యయోగితాలంకారం. అస్రే “పిక 

గాయం అయినా ఇతరులకు గాయం కలగకూడదు” అని ఆ' రాజు ఆభిపాయం 

కాబోలు అని ఊహించడందేత ఉత్పేశారింకారం కూడా వ్యంగ్యం, ఈ ఉదా 

హరణా అన్నింటిలోనూ వ్యంజకార్థం స్యత;సంభ ఏ. ఆశగా లోకంలో జరగనిది 

కాదు. 
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అవ. కమిప్రొఢో క్రిసిద్దవస్తురూపార్థం వస్తువును వ్యంజింపచెయ డానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో॥ ౩ కై లాసస్య (పథమశిఖరే వేణుసంమూర్చనాభిః 

(శ్రుత్వా కీర్తిం విబుధరమణీగీయమానాం యదీయామ్, 

ప్రస్తాపాజాః సరసవిసినికాణ్ణసంజాతశళ జ్కా 

దిజ్మాత జ్లాః (శ్రవణవులినే హస్తృమావర్హ యని, 64 

వృ. అత వస్తునా యేషామహ్యర్గావగ మో నాస్తి తేషామ ప్యేవ 

మాదిబుద్దిజననేన చమత్కారం కరోతి త్వత్కీ-ర్తిరితి వస్తు వ్యజ్యతె. 

వ్యా. కైలాసస్య = కైలాసవర్వతము యొక్క, పథమశిఖరే = |పధాన 

మైన శిఖరంమీద, వేణుసంమూర్చ్భనాభిః = పిల్లన! గో వియొక్క మూర్చనలతో 

(రాగాలతో), విబుధ రమణీగీయమానామ్ = దేవతా న్రీలచేత గానంచేయ బడుచున్న , 

యదీయామ్ = ఎవని సంబంధమెన, కీర్తిమ్ = కీర్తిని, (్నశుత్వాజ విని, సరస 

బిసినీకాణ్ణసంజా తశ జా. = సరసమ లైన (పచ్చిగా ఉన్న) తామరతూడులు అని 

కలిగిన శంక గల, దిజ్మాతజ్ఞాః = దిగ్గజాలు, సస్తాపాక్షాః = అడ్డముగా ఉంచ. 

బడిన నే తాంతాలు కలవై, [శవణపులినే == చెవుల దగ్గర, హస మ్ = తొండ 

మును, ఆవర, యని = వంచుచున్నవో, 

అతేతి:- ఇక్కడ వస్తువుచేత “నీ కీర్తి ఆర్థజ్ఞానం లేనివాటికి కూడా 

ఇలాంటి బుద్దిని జనింపచేయడం చేత చమత్కా రాన్ని కలిగిస్తూన్నది' అనే వస్తువు 

వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 

వి. యశస్సు చెవిలో [పవేశించగా తామరతూడు అనే (భాంతిచేత దాన్ని 

పట్టుకోవడంకోసం తొండం చెవుల వై పు (తిప్పడం ఆనేది కవి పతిభ చేత కల్పిం 

చిన వస్తువు (విషయం) అర్గజ్ఞానం అనగా గీతాల అర్మజ్ఞానం. యశన్సు తెల్లగా 

ఉండడం మొద లైన విషయాలు కవికల్సితాలు, 

అవ. కవిపౌఢో క్రిమ్మాతసిద్ధవస్తురూపార్గం అలంకారాన్ని వ్యంజింపచేయ 

డానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 
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గాథ. కేసేను బలామోడిఅ తేణ అ సమరమ్మి జఆసిరీ గహిఆ, 
జహా కన్దరాహిం విహురా తస్స దఢం కంఠఅమ్మి సంథవిఆ. 65 

“కశమ బలాత్కా రేణ తేన చ సమరే జయ క్రిర్భృహీతా, 

యథా క న్దరారిభ్విధురా స్తస్య దృఢం కణి సంసాపితాః.” 
ఏ యై థ్ థి 

వృ. ఆత కేశ గహణోద్దీపితమద నా ఇవ కన్దరా స్తద్విధురా న్ 

కళ్ళె గృహ్హనిి ఇత్యుత్చెకా. ఏకత సం|గామే విజయదర్శనాత్త స్యారయః 

పలాయ్య గుహాను తిష్టస్తితి కావ్య హేతురలజ్కార ౪. న పలాయ్య గతా 

స్త ద్వైరిణః; అపి తు తతః పరాభవం సంభావ్య తాన్ కన్దరా న త్యజ స్ 

త్యపహ్ను తిశ్చ. 

వ్యా, తేన = వానిచేత, సమరే = యుద్దమునందు (మదనసమరముశందు 

ఆని గమ్యమానార్గం), జయ శ్రీః = జయలక్ష్మి, కేశేష == కేశములయందు, 

బలాత్కా- రేణ= బలాత్కారంతో, (తథా == అట్టు), గృహీతా=గహించబడి ౦ది, 

యథా = ఎట్లనగా, క న్లరాభిః = గుహలచేత (నాయికల చేత అని గమ్యమానార్గం), 

తస్య = వానియొక్క_, విధురాః = శ్యతువులు, కట్టే = సమీపమునందు (కంఠము 

నందు), దృఢమ్ = దృఢంగా, సంస్తాపితాః = ఉంచదబడి నారు. ఆతనివేత వరా 

జితులై శ|తువులు గుహలలోనే ఉంటున్నారు అని భావం. 

'గ్నహలు కంఠందగ్గర నిల బెట్టినవి” అనేది కవి కల్పించిన వస్తువు దీనివల్ల 

మూడు అలంకారాలు వ్యంజింపబడుతున్నాయి అని చెపుతున్నాడు-అ తేతి-.రాజు 

జయ [శీకేశగహణం చేయడం చూడగానే కామో[దేకం చెందాయా అన్నట్టు 

కందరలు (గుహలు) విధురుల కంఠాలను పట్టుకొంటున్నాయి అని ఉత్పేంక్ష 

వ్యంజింప బడుతున్నది. ఒక యుద్దంలో అతడు ఏజయం పొందడం చూడగానే 

వాని శ తువులు పారిపోయి గుహలలో నివసిసున్నారు ఆని కావ్యరింగాలంకారం 

వ్యంగ్యం అవుతూన్నది. ఆతని శ తువులు పారిపోయి వెళ్ళలేదు; ఇంక నేమనగా 

ఆతనివలన పరాభవం కలుగుతుంది ఆని ఊహించి గుహలే వాళ్ళను వదలడం 

లేదు అని అపహ్ను త్యలంకారం కూడా వ్యంగ్యం ఆవుతూన్నది. 

11 
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ఆవ: కవి పౌఢో క్రిమ్మా తసిద్ధాలంకారరూపార్డం వస్తువును వ్యంజింప 

చెయడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

గాధ, గాఢాలింగణరహసుజ్ఞుఅమ్మి దఇఏ లహుం సమోనరఇ్ల, 

మాణంసిణీణ మాణో పీలణఫీఆ వ్వ పాఆఅఆహీం. 66 

“గాఢాలిజ్ఞనరభసోద్యతే దయితే లఘు సమపసరతి, 
మనస్విన్యా మానః పీడనఖీత ఇవ హృదయాత్”. 

వృ. అతో త్చేకయా (పత్యాలిజ్జనాది తత విజృమృతే ఇతి వస్తు, 

వ్యా. దయితే = | పియుడు, గాఢాలిజ్ఞనరభసోద్యతే = గాఢాలింగనం 

కొరకై వేగంగా ఉద్యుక్తుడు అవగానే, మనస్విన్యాః = మానవతియొక్క_, మానః = 

కోపం, పేడనభీత ఇవ = నలిగిపోవుటవలన భయవడినదా అన్నట్టు, హృదయాత్ 
= హృదయంనుండి, లఘు = కీ ఘంగా, అపసరతి _ తొలగిపోతూన్నది. 

ఆతేతి:. ఇక్కడ ఉ్యత్పేవచేత “పత్యాలింగనాదికం విజృంభించినది” 
ఆనే వస్తువు వ్యంగ్యం. 

వీ. “ఆమె హృదయంలో ఉన్న కోపం ఎక్కడ నలిగిపోతామో అని 

భయపడింది" అనే ఉ తే కవి పతిభామ్మా తకల్పితం. 

ఆవ;. కవి పతిభామా[త సిద్దాలంకారరూపార్థంచేత అలంకారం వ్యంజింప 

బడడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

గాథ, జా రేరం వ హసనా కజణవఅణంబురుహబద్దవిణి వేసా 
దావేఇ భుఅణమండలమణ్ణం విఅ జఅఇ సా వాణీ. 67 

“యా స్థవిరమివ హస స్రీ కవివదనామ్బురుహబద్దవినివేశా, 
దర్శయతి భువనమణ్లలమన్యదివ జయతి సా వాణీ”. 

వృ. ఆత ఊత్పేక్షయా చమత్కారై కకారణం నవం నవం 
జగత్ ఆజడాసనస్థా నిర్మిమీతే ఇతీ వ్యతిరేకః. ఏష కవి పౌఢో క్రిమ్మాత 
నిష్పన్నో వ్యష్ణాక , 
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వ్యా. యా ఇతి: యా = ఏ వాణి, కవివదనామ్శురుహ బద్దవినివేశా = 

కవి ముఖపద్మమునందు కట్టబడిన స్థానముకలదై (స్థానము ఏర్పరచుకొన్నదైై, 

స్టవిరమ్ = వృద్దుడెన |బహ్మ దేవుణ్ణి, హసస్తీవ = పరిహసిస్తూన్నదా అన్నట్టు, 

-భువనమణ్జలమ్ = లోకముల సముదాయమును, అన్యదివ=మరియొకదానిని వలె, 

దర్శయతి = చూపుచున్నదో, సా వాణీ = అట్టి వాణి, జయతి _ సర్వోత్కర్షగా 

ఉన్నది. 

వి. |[బహ్మ చెసిన సృృష్టికంటె విచిత మెన సృష్టిని కవిముఖపద్మమునందు 

కూర్చున్న సరస్వతి చెస్తూన్నది ఆని భావం. ఇలా చేసూ జడంలో (డ ల లకు 

అభేదంగాన జలంలో) పుట్టిన పద్మంమీద కూర్చుని సృష్టిచేస్తూన్న ముసలివాడైన 

(బహ్మదేవుణ్ణి పరిహసిసూన్నదా ఆని ఉత్పేషి, 

అ తేతి:- ఇక్కడ ఉ|| త్పేక్షచెతిజడం కాని ఆసనంమీద కూర్చుండి ఈమె 

కొత (కొత్త చమత్కారాలకు కారణమైన జగత్తును నిర్మిస్తూన్నది ఆని వ్యతిరే 

కాలంకారం వ్యంజింపబడుతున్నది. 

ఉపమానమైన [బహ్మదేవునికంటె ఉపమేయ మైన వాక్కుకు (సరస్వతికి) 

వైశిష్ట్యం చెప్పడంచేత వ్యతిరేకాలంకారం. 

అవ. ఇప్పుడు క విని బద్ధ వకృపౌఢో క్రిమాతసిద్ధ వస్తురూపార్ణంచేత వస్తువు 

వ్యంగ్యం అవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో జే లంకొగిరిమేహలాసు ఖలిఆ సంభో గఖిజ్హోర ఈ 

ఫారుప్పుల్ల పణావలీకవలణే పత్తా దరిద్ధత్తణమ్ 

శ్రే ఎహ్హాం మలఆనిలా విరహిణీణీసాససంపక్కిణో 

జాదా యత్తి సిసుత్తజేవి బహలా తారుణ్ణపుణ్ఞా విఅ. 68 

“మే లజ్కా-గిరిమెఖలాసు స్టలితాః సంభోగభిన్నోరగీ 

స్పారోత్పుల్లఫణావలీకవలనే (పాపా దరిదత్వమ్, 

త ఇదానీం మలయానిలా విరహిణీనిఃశ్వాససంపర్కిణో 

జాతా యుటితి శిశుల్వేఒపి బహలాస్తారుణ్యపూర్తా ఇవ”. 
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వృ. అత నిఃశ్వా-సెః (పా పైశ్వర్యా వాయవః కింకింన కుర్య. 
నీతి వస్తునా వస్తు వ్యజ్యతే. 

వ్యా. యే ఇత్యాది: కర్పూరమంజరి అనే సట్టకంలో (పాకృత నాటికలో) 
రాణియైన వ్మిభమలేఖ సఖురాలు చేసిన వసంతవర్ణనం. యే== ఏ వాయువులు, 
లజ్కాగిరిమేఖలాసు = లంకలోని పర్వతాల నితంబములందు, స్టలితాః = తొ[టు 
పడినవో, “సంభోగ....కవలనే”.. సంభోగ = సంభోగంచేత, భిన్న = అలసిన, 
ఉరగ్నీ == ఆడసర్పముల, స్పార = విశాలములైన, ఉత్సుల్ల = వికసించిన, 
ఫణావలీ = పడగలపంకుులచేత, కవలనే=కబలించడం జరగగా, దర్శిదత్వమ్= 
శ్షీణత్వాన్ని, పాపాః = పొందినవో, తే = అట్టి, మలయానిలాః = మలయవాయు 
వులు, ఇదానీమ్ = ఇప్పుడు, విరహిణీనిఃశ్వాససంపర్కిణః = విరహిణులైన స్త్రీల. 
నిట్టూర్పులతో సంపర్కము కలవై, ర్ఫుటిలి _ హటాత్తుగా, శిశు త్వేఒపి చై శిశుత్వ 

సమయంలో కూడ, తారుణ్యపూర్తాః ఇవ = యౌవనంతో నిండినవి వలె, జాతాః 
ఆయినవి. 

అ్మతేతి:. ఇక్కడ “నిః;శ్వాసాలచేత పొందబడిన ఐశ్వర్యం గల వాయు 
వులు ఏమేమి చేయవు?" అనే వస్తువు వసువుచేత (కవినిబద్దవక్తి 9 అయిన 
సఖురాలి |పౌఢో కిచేత సిద్ధించిన “'మలయవాయువులు తారుణ్యపూర్ణములవలె 
ఆయినవి” అనే వస్తువు చేత) వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 

అవ:._ కవినిబద్ధవ కృ పౌఢో క్రిమ్మాతసిద్ధ వస్తురూపార్షంచేత అలంకారం. 
వ్యంగ్యం ఆవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు 

గాథ; సహి విరహఊణమాణస్య మజ్జ ధీర తణేణ ఆసాసము, 
పి అదంసణవిహలంఖలఖణమ్మి సహస తి కేణ ఓసరిఆమ్. 

“స్పఖ్రి విరచయ్య మానస్య మమ ధీరత్వేనాశ్వాసమ్, 
దపీయదర్శనవికృజ్ఞలక్షణే సహ సేతి తేనాపసృతమ్”, 

వృ. అత వనునా అకృతే2 పీ పార్గనే (పసన్నెతి విభావనా; 
(పియదర్శనస్య సౌభాగ్యబలం ధెర్యణ సోఢుం నశ క్యతే ఇత్యుత్పేక్షావా. 

వ్యా. సహీ ఇతిః. “సీ మానసాహాయ్యంకోసం ధైర్యం ఉంచి (చెప్పి) 
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వెళ్లానుకదా, మానాన్ని (పణయకోపాన్ని) విడచివేశావేమి?”అని సఖరాలు 
(ప్రశ్నించగా నీ విచ్చిన ధైర్యం' ఎందుకూ పనికిరాకుండా పారిపోయింది అని 
నాయిక చెపుతున్న మాట లివి. సభి= సఖురాలా! ధీరత్వేనజ ధైర్యంచేత 
మమ=నాయొక్క, మానస్య=మానానికి (కోపానికి), ఆశ్వాసమ్ నేను ఉన్నాను, 
నీకేమీ భయం లేదు అని ఆక్వాసాన్ని, విరచయ్య = చేసి, (ప యదర్శనవిళృజ్ఞ 

లక్షణే = [పియునిదర్శనంచేత కౌతుకంచేత చాంచల్యంకలిగిన క్షణంలో, సహసా 

ఇతి = నేను తొందర పడ్డాను అని అంటూ, తేన_ఆ దెర్యముదేత, ఆవసరితమ్== 

తప్పుకొనుట, (ధైర్యం తప్పుకొన్నది). 

ఆ|తేతి:_ ఇక్కడ (దైర్యం తప్పుకొన్నది అనే) వస్తువుచేత (పార్టించకుండ 

గానే [పసన్నురా లైనది అని విభావనాలంకారం గాని, |పియదర్శన సౌభాగ్య 
బలాన్ని ధైర్యం సహించజాలదు (దానిముందు ధైర్యం గ్ఞనిలవజాలదు) ఆని 

ఉ త్చేక్ష గాని వ్యంగ్యం. 

వి. ఇక్కడ వక్రి9 క వినిబద్దురాలు. ధైర్యం పారిపోవడం అనేది లోక 

_పసిద్ధం కాదు; వ కృృకల్పితం. 

అవ:._ కవిని బద్ధవ కృ పౌఢో* క్రిమా|తసిద్ధాలంకారరూపార్థంచేత వస్తువు 

వ్యంజింపబడుటకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు_ 

గాధ; ఓల్లాలకర అరఅఖ్బఏహిం తుహ లోణీసు మహ దిజ్జమ్, 

ర తంసుఅం పఆఓ కోవేణ పుణో ఇమేణ అక్కవి ఆ. 

“ఆర్జా9ర్ర 9కరజరదనక్షతై స్తవ లోచనయోర్మమ దత్తమ్, 

రకాంశుకం పసాదః కో 'పేన పునరిమే నాాకాన్నేో. 

వృ. అత కిమితి లోచనే కుపితే వహసి ఇతి ఉత్తరాలంకారేణ 
న కేవలమార్గ9నఖక్షతాని గోపాయసి యావత్తేషామహం (పసాదనపాతం 

జాతేతి వను, 

వ్యా. ఆర్ద్హా9 ర్రతి:- భర శరీరంమీద (పతినాయికాసంగంవల్ల ఏర్పడిన 

నఖక్షతదంతక్షతాదులు చూచి కోపించిన నాయిక_“నీ కళ్ళు కోపంతో ఎజ్జగా 
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ఉన్నాయేమి"ఆని పశ్నించిన భర్తతో పలికిన మాటలు. తవ = నీయొక్క, 

(నీ శరీరంమీద కనబడుతూన్న), ఆర్దాంర్దంక రజరధనక్షతై ః= పచ్చిపచ్చిగా ఉన్న 

నఖిందతక్షతాలచేత, మమ = నాయొక్క, నయనయోః == నేతములమీద, 
(పనాదః = |పసాదముగా, రక్రాంశుకమ్ = ఎజ్జని వస్త్రం, దతమ్ = ఇవ్వబడినది. 

ఇమే = ఇవి, కోపేన పునః = కోపంచేత నైతే, న్యాకాన్తే= ఆకమించబడలేదు. 

వి. ఇక్కడ నాయిక పలికిన మాటలను పట్టి “గీ నేత్రాలు ఎల్జిగా ఉన్నా 

యేమి?”అని అతడు (పశ్నించి నట్టు ఊహించుటచేత ఇది ఉ తరాలంకారం. 

అ [లేతి:- ఇక్కడ “కోపించిన నేత్రాలను వహించి ఉన్నా వేమి ?” అను 

ఊ త్రరాలంకారంచేత_ “కేవలం ఆర్ష్రనఖక్షతాలను నీవు కప్పిపుచ్చడమే కాదు; 
నేను వాటి అన్నుగహానికి ప్యాతురాలను కూడా ఆయ్యాను” అను వస్తువు గమ్యం. 

ఆవుతున్నది. 

వి. ఇక్క_డ వ క్షి క వినిబద్ద, నఖక్షతాదులు ర కృపటాన్ని _పేసాదంగా 
ఇవ్వడం తత్కల్పితం; లోక[వసిద్దం కాదు. 

య్ 

ఆవ :- క వినిబద్దవ కృపా ఢోక్తీమా త్రసిద్ధాలంకారరూపార్గంచేత అలంకారం: 
వ్యంజింపబడడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు... 

గాథ, మహిలాసహస్సభరిఏ తుహ హిఅఏ సుహఅ సా అమాఠఅ న్తీ, 
అణుదిణమణజ్ఞకమ్మా ఆజం తణుఅం ని తణోఏఇ. 71 

“మహిళాసహ సభరితే తవ హృదయే సుభగ సా అమా నీ, 
అనుదినమనన్యకర్మా అజం తనుకమపి తనయతి” 

వృ. అత 'హేత్వలంకారేణ “తనో సనూకరణే౬.పీ తవ హృదయే: 
న వర్తతే” ఇతి విశేషోక్తిః, ఏష క వినిబద్దవ కృ పౌఢో క్రిమాతనిష్పన్న 
శ రీరో వ్యష్దుక ః. ఏవం ద్వాదశ భేదాః. 

వ్యా. విరహంచేత కృశించిన నాయికను గూర్చి ఆమె సఖురాలు నాయకు. 
నకు తెలుపుచున్నది. సుభగ = సుందరుడా ! సా= ఆమె, మహిలా 

యమునందు, అమా స్రీ = ఇమడనిదై , అనుదినమ్ _ (పతిరోజూ, ఆనన్యకర్మా=ా మరొక పని వీరీ లేనిదై, తనుకమపి == సన్నగా ఉన్నా, ఆజమ్ = శరీరాన్ని, 
తనయత్రి వై సన్నం ఆయేటటు చేస్తున్నది. ౧ వతి. అణ 

సహస 
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వి. ఆమె హృదయంలో ఇమడక పోవడానికి కారణం ఆది అనేక స్త్రీలతో 

కిక్కిరిసి ఉండడం. ఆమె ఇంకా శరీరాన్ని సన్నంగా ఉండేటట్లు చేయడానికి 

కారణం ఇమడకపోవడం. ఇవి రెండు హేత్యలంకారాలు. 

ఆతేతి - ఇకాడ హేతగలంకారంచేత (రెండు హే త్వలంకారాలచేత), 

“శరీరాన్ని ఇంత సన్నంగా చేసినా కూడ నీ హృదయంలో ఈమె లేదు'అని విశే 

షోక్యలంకారం గమ్మం అవుతున్నది. (కారణం ఉన్నా కార్యం కలగక పోవడం 

వి ఛేషో క్యలంకారం). ఈ ఉదాహరణలలో వ్యంజక మైన అర్థం కవినిబద్దవ కృ 

(పౌఢోకి సిద్ధం. ఇట్లు పన్నెండు భేదాలు, 

కా. శబారోభయభూ రేకః 
ది 

వృ. యథా 

శో అతన్ల]చనాభరణా సముద్దీపిత మన్మథా 
గా ౧౮ టి టు 

తారకొతరలా శ్యామా సొనన్షం న కరోతి కమ్. 72 

వృ. అ|తోపమా వ్యజ్యా- 

వ్యా. శబ్దేతి.శబారములు రెండింటియొక్కా శ కివలన ఉద్భవించే ధ౧ని 
(a) 6 ® వాన్ య 

ఒకే విధ మైనది. ఎట్టనగా 

అతన్హేంతి య అతస్సంచన్దాా్రభర ణా = (పకాశించుచున్న చం|దుడు ఆవర 
(a) (a (ఎ) 

ణంగా గలది, సముద్దీపితమన్మ థా చై ఉద్దీ పింపచేయ బడిన మన్మథుడు కలది 

(మన్మ థో ద్దిపకము), తారకాతరలా = అల్పమైన నక్షళాలు కలదీ ఆయిన, 

న కరోతి == చెయ్యదు ? (మరొక ఆర్థం) ల అతన చన్తాాభర ణా = ఆలసత్యం 
థి ౧ a) 

లేనిదీ, కర్పూరం లేదా ఒక విధ మైన సువర్ణమయ శిరోభూషణం ఆలంకారంగా 

గలది, సముత్ = సంతోషంతో కూడినది, దీపిత మన్మథాజఊద్దీపింప వేయబడిన 

మన్మథుడు కలదీ, తారకాతరలా = చంచలమైన కనుగుడ్డు కలదీ ఆయిన, 

శ్యామా = వదారు సంవత్సరాల నాయిక, కం సానన్లం న కరోతి __ ఎవనిని 

ఆనందం కలవానినిగా చేయదు ? 
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ఇక్క_డ స్రీ రాతి వలె ఉన్న దని కాని, రాతి స్రీ వలె ఉన్నది అని 

కాసి ఉపమాలంకారం వ్యంగ్యం. 

వి. ఈ శ్లోకంలో చన్గ_తారకా_ తరల-క్యామాశ బ్ఞాలు పరివృత్యసహాలు. 

ఆ శబ్లాలు మార్చి వాటి పర్యాయాలు ప్రయోగిస్తే కుదరదు. అతన్ష. ఆభరణ. 

సముద్దీపితమన్మథ శబ్దాలు పలివృ త్రిసహాలు. పరివృ త్యసహళశ బ్రాలను పట్టి 

ఇక సడ శబ్దశ క్రిమూలకత్వం, పరివృ త్తిసహశ బ్హాలనుపట్టి ఆర్హశ క్రిమూలత్వం 

ఉన్నాయి. అందుచేత ఇది శబ్దారోభ యశ క్రిమూలక వస్తువు చేత ఉపమాధ్యని. 

ఇది సంలక్ష్య క మం. వస్తువుచేత అలంకారధ్యని మాతమే శబారోభయమూలకం. 
+ 00 

కౌ. భేదా అషాదశాస్య తత్, 41 

వృ అస్మేతి ధ్వనేః 

వ్యా. తత్ = ఆ కారణంవలన, అస్య = ఈ ధ్వనియొక్క భేదాః == 

భేదాలు, ఆషాదశ = పదెనిమిది. అస్య అనగా, ధ్వనియొక్క అని అరం. 
శు ద ® 

వి, లక్షణామూలక మైన అవివక్షిత వాచ్యధ్యని _ “అర్జాంతరసం్యక మిత 

వాచ్యధ్యని'అనీ, “అత్యంతతిర స్కృత వాచ్యధ్వని 'అనీ రెండు విధాలు. అభిధా 

మూలక మైన వివక్షితాన్యపర వా చ్గధ్వని_*సంలక్ష్య కమధ్యని'అనీ, “అసంలక్ష్య 

[కమధ్యని! ఆసీ రెండు విధాలు. రసభావాదిధ్వను లన్నీ అసంలక్య కమాలు, 

వీటిలో ఆనేక భేదా లున్నా అసంలక్ష్య! కమత్యాన్ని పట్టి ఒకే భేదంగా పరిగణింప 

బడతాయి. ఇంక సంలక్ష్యకమధ్వని 'శబ్దశ కిమూలక ధ్యని' అనీ, 'ఆర్థశ క్తి 

మూలకథ్వని అని రెండు విధాలు. వీటిలో శబ్దశ క్రిమూలకం 'వస్తుధ్యని” అనీ, 
“ఆలంకారధ్యని'అని రెండు రకాలు. ఆర్హశక్వుద్భ వధ్యని పెన చూపిసట్టు పన్నెండు 

రకాలు. ఉవ యశక్తుద్భవధ-ని ఒకర కరం. ఈ విధంగా ధ్వని పదెనిమిది విధాలు- 

(1) అర్జాంత రస ర్యకమితవాచ్యధ్వని, (2) అత్య నతిరస్మృతవాచ్యధ ని 
(లే) రసాడఃలక్షుక మధంని, (£) శబ్దళ క్రిమూలకవస్తురూపసంలక్ష్య కమధ్యని, 
(నీ) శబ్దశ క్రిమూలకాలంకారరూపసం లక్ష్య కమధ్వని (6-17) పన్నెండు అర 
శక్కుదృవ సంలక్ష కమధ్వనిభేధాలు (10) ఉభ యశక్త్యుదృవసంలక్ష్య కమధ్యని. 

వృ, నను రసాదీనాం బహుభేద త్వేన కథమషాద శేత్యత ఆహా. 
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కా. రసాదీనామన నత్వా ద్భేద ఏకో హీ గణ్య తే. 

వృ. అన న్తత్వాదితి;. తథాహి - నవ రసాః, త|త శృజ్జారస్య 

దై భేదొ, సంభోగో వి పలమృశ్చ. సంభోగ స్యాపి పరస్పరావలోక 

నాలిజ్ఞనపరిచుమృనాదికుసు మో చ్చయజల కలి సూర్యాస్తమయచన్లో 9దయ 

షడృతువర్ణనాద మో బహవో భేదాః. విపలమృస్యాభిలాషాదయ ఉకాః. 

తయోరపి విభావానుభావవ్యభిచారివై చిత్యమ్. త్మతాపి నాయకయో 

రుత్తమమధ్యమాధమ పకృతిత్వమ్. త తాపి దేశ కాలావస్థాదిభేదా ఇత్యే 

కస్మెవ రసస్యాన న్యమ్? కా గణనా త్వన్యెషామ్ ? అసంలక్ష్యు కమత్వం 

తు సామాన్యమా[శిత్య రసాదిధ్వనిబేద ఏక ఏవ గణ్యతే. 
వ్యా. నను ఇతి:- రసాదిధ్వనుల భేదాలు చాలా ఉన్నాయి కదా; పద్దెని 

మిది భేదాలే ఏమిటి అని ఆశంకించుకొని చెపుతున్నాడు-రసాదీనామ్ ఇతి:. రసాదీ 

నామ్ = రసభావతదాభాసాదులు, అన న్తత్వాత్ = అనంతమైనవి అవడంవల్ల, 

(అన్నిటిని కలిపి) ఏకః = ఒక్క, భేదః = భేదమే, గణ్యతే = లెక్కింప 

బడుచున్నది. 

తథాహి ఇతి;- అది యుకమే కదా (ఎందుచేత అనగా) రనాలు తొమ్మిది; 

ఆ రసాలలో శృంగారరసానికి సంభోగశ్ళంగారం,వ్మిపలంభశృంగారం అని రెండు 

భేదాలు ఉన్నాయి. సంభోగశృంగారంలోనే ఒకరినొకరు చూడడం, ఆలింగనం, 

చుంబనంమొద లైన, పుష్పాలు కోయడం, జల|కీడ, సూర్యాసమయం, చం|దోద 

యం,ఆరు బుతువుల వర్ణనం మొదలైన అనేక భేదా లున్నాయి. విపలంభశ్ళంగా 

రానికి సంబంధించిన అభిలాషాదులనుగూర్చి వెనక చెప్పి ఉన్నాం. ఈ చ్వివిధ 

శృంగారాలలో కూడా ఆ యా విభావానుభావవ్యభిచారులకు (వాటి వైవిధ్యాన్ని 

పట్టి) వైెచ్మిత్యం ఉంటుంది. నాయికానాయకులు ఉత మ్మపకృతులుగా ఉండడం, 

మధ్యమ్మపకృతులుగా ఉండడం, ఆధమపకృతులుగా ఉండడం వీటిని 

పట్టి కూడా భేదాలు ఏర్పడతాయి. అందులోను దేశ (లతాకుంజాదికం) కాల 

(వసంతాదికం) అవస్థా (నవోఢా-నవయౌవనాదికం) దుల భేదాలు అనేకం. 

ఈ విధంగా ఒక్క రసమే (శృంగారరస మే) ఆనంతభేదాలలో ఉంటుంది. 

మిగిలిన రసాల భేదాలు కలిస్తే ఇంక లెక్కపెట్టేది ఎట్టు? అందుచేత రసాదులు 
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అన్నీ అసంలక్షు కమాలు ఆవడంచేత ఈ అసంలక్ష్యత్యం అనే సామాన్య 

ధర్మాన్ని పట్టి రసాదిధ్యనిభేదం ఒకటిగా మ్మాతమే పరిగణించ బడుతుంది, వ ఏ 

కౌ. వా క్య ద్య్యత్థః, 

ద్వ్యుత్త ఇతి శద్దార్షిభయశ క్రిమూలః. 

వా. వాకేం ఇతి:- ద్వ్యుతః = రెండింటివల బయలు దేరీనది, వాకే జ E థి [హ్ నా! 

వాక్యమునందు మాతమే ఉండును. 

“దుఘ్యుతః ఆనగా శదారోభయశ క్రిమూలకధ్వని అని ఆరం.” 
ఇల శ్ర ద © అనీ ® 

వి. అట్టి ఉభయమూలకధ్యని వాక్యంలో మాతమే ఉంటుంది కాని. అ 

పదంలో ఉండదు; (పబంధంలో కూడ ఉండదు. ఇక్కడ వాక్యం అనగా పద. 

సముదాయం. 

కె, పదేఒప్యన్యే. 

వృ. అపిశద్దాద్వా క్యేఒపి. వకావయవస్థితేన భూషణేన కామినీవ 
పదద్యోత్యేన వ్యజ్ష్యన వాక్యవ్యజ్ష్యాపి భారతీ భాసతే. తత పద|పకా 
శ్యత్వే కమెణోదాహరణాని, 

వ్యా. పదే ఇతి = అన్యే = మిగిలిన పదిహేను భేధాలు, పదేఒపి - 
పదంలో కూడా ఉంటాయి. అపీతి:_ “ఆపి” అనడంచేత ఇవి వాక్యంలో కూడా. 
ఉంటాయి అని అర్థం. ఒక్క ఆవయవం మీద ఉన్న భూషణంచేత పూర్తిగా 
కామిని ఆలంకృత అయినట్టు పదద్యోత్య మైన వ్యంగ్యార్థం చెత వాక్యం చేత 
వ్యంజింప చేయబడే స్పోటరూపమైన భారతి (వాక్కు లేదా కావ్యం) ఆంతా [పకా 
శిస్తుంది, ఆనంద వర్ణనుడు ఇదే భావంగల శ్లోకాన్ని ధ్యన్యాలో కంలో [వాకాడు 

“ఏకావయవసం స్రేన భూషణేనేవ కామినీ 
పదవ్యజ్షేన సుక వెర్ద్వనినా భాతి భారతీ” 

పద్మ వకాశ్యవాక్య [పకాశ్యాలలో పద్మ పకాశ్యత్వానికి (క్రమంగా ఉదాహరణలు. 
చూపబడును. 
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అవ. ఆవివక్షితవాచ్యధ్వని భేదాలలో పదవాచ్యార్థాంతరసంక్రమిత 
వాచ్యధ్యనికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ యస్య మిత్రాణి మి(్రాణి శత్రవః శత్రవస థా 
అనుక మ్చ్యాఒనుకమ్బ్యశ్చ స జాతః స చ జీవతి. 18 

వృ. అత ద్వితీయమి|త్రాదిశ బ్లా ఆశ్వస త్వనియన 9ణీయత్య 

'స్నేహపా (తత్వాదిసం|కమితవాచ్యాః. 

వ్యా. యస్య = ఎవనియొక్క, మితాణి = స్నేహితులు, మితాణి = 
ఆశ్యస్తులో అనగా విక్వాసపాతులో, తథా = మరియు, శతవః = కతువులు, 

శ|తవః = న్మిగహించదగినవారో, ఆనుకచ్చు్యుః = దయచూపవలసివాడు, అను 

కమ్బ్యః చ= స్నేహపాతుడో, జాతః= పుట్టిన , సః= అతడే, జీవతి = జీవించి. 

ఉన్నాడు. 

వి. ఇక్కడ ఉన్న రెండవ మితాదిశ బ్దాల వాచ్యార్థాలు ఉపయోగం 

లేనివి గాన ఆవివక్షితవాచ్యాలై ఆశ్వస్తత్వాద్యర్థాలను లక్షణయా బోధిస్తాయి. 

(ఆర్భాంతరస క్ర మిత వాచ్యాలు అవుతాయి). దీనిచేత “నాయకుడు ఆందరి విషయం: 

లోను తగువిధంగా _పవరిసాడు” అనేది వ్యంగ్యార్తం. ఇదే ఈ ఉపాదానలక్షణకు: 

ఫలం. ఈ కోకంలో ఉన్న “యస్య మితాణి” ఇత్యాదులు మూడు మూడు 

వాక్యాలు. వాటిలో ఉన్న “మితాణి' మొదలైన పదాలు వ్యంగ్యార్థపకాశకాలు. 

అ(తేతి ;. “ఇక్కడ రెండవ మితాదిశబ్దాలు అశ్వస్త త్వ- నియంత 

ణీయత్వ- స్నెహపాతత్వాద్యర్థాలు బోధించడానికై సం క్రమితవాచ్యాలైనవి. 

అవ, అత్యంతతిర స్మ్కాతవాచ్యపద పకాశ్యధ్వ నికి ఉదాహరణం చూస్త 

తున్నాడు- 

గాథ. ఖలవవహారా దీసని, దారుణా జహాని తహావి దీరాణామ్, 

హఅఆఅఅవఅస్సబహుమఆ ణహొ వవసాఆ విముజ్జ ని. 

“ఖలవ్యవహారా దృశ్యన్నై దారుణా యద్యపి తథాపి ధీరాణామ్, 

హృదయవయస్యబహుమతా న ఖలు వ్యవసాయా విముహ్యన్ని.. 

అత విముహ్యస్తీ తి, 
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వ్యా. ఖలేతి :- ఖలవ్యవసాయాః == దుష్టుల వ్యవహారాలు, దారుణాః == 

దారుణా లెనవిగా, యద్యపి దృశ్యనే = కనబడుచున్నా, తథాపి = అట్రయినా, 

చీరాణామ్ == ధీరులయొక్క_, హృదయ వయస్యబహుమతాః = హృదయాలనే 

మ్మితుల చేత అనుమోదించబడిన, వ్యవసాయాః = వ్యవహారాలు, న విముహ్యని == 

మోహము౭ందవు (అడ్డుకొనబడ వు. ఆగవు) 

“ఇక్కడ 'విముహ్మాని' ఆనే పదం ధ్వని, పకాశకం” 

వి. ఆదెతనాలెన వ్యవహారాలు మోహం చెందడం అనేది కుదరదు. 

అందుచేత “అడ్డుకొనబడడం' “ఆగిపోవడం” అనే అర్థాన్ని లక్షణచేత బోధిస్తుంది. 

ఎటి పరిసితులలోనె నా ఇష్టకార్యం చేయడం అనే ఫలం వ్యంగ్యం. ఇది అత్యంత 
టె ® ఇ 

తిరస్మృతవాచ్యం. 

ఆవ. పద్యవకాశ్యమైన ఆలక్ష్య[క మవ్యంగ్యానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు. 

శో లావణ్యం యదసౌ కాన్తిస (ద్రూసం స వచః(క్రమః, 

తదా సుధాస్పదమభూదధునా తు జ్వరో మహాన్. 75 

వృ, ఆత తదాదిపదై రనుభవై కగోచరా ఆర్థాః పకాశ్యనే. 

బ్యా. లావణ్యమితి :. ఒక వియోగి అనుకుంటున్న మాటలు. తత్ == ఆ 

అనగా అనుభవానికి హా తమే గోచర మెన, వర్ణింప శక్యం కాని అని ఆరం. అసౌ 
నూ లీ థి 

= ఆ, కొనిః = కాంతి, తత్ = ఆ, రూపమ్ = రూపము, సః= ఆ, వచః 

కమః = మాటల క్రమం, తదా అప్పుడు, (ఆమె దగ్గర ఉన్నపుడు) సుధా 
స్పదమ్ = అమృతస్తానంగా, ఆభూత్ = ఆయెను. ఆధునా తు__ ఇప్పుడైతే, 
మహాన్ a గొప్పు, జ్యరః == జ్వరము. 

ఆ|లేతి = ఇక్కడ తత్, ఆసౌ ఇత్యాది పదాలచేత “అవి అనుభవె కగోచ 
రాలైన విషయాలు” అని సూచించబడుతున్నది. 

వీ. మాటలలో వర్ణించడానికి శక్యం కావు అని సూచించడం ద్వారా 
లావణ్యాదులు లోకోత్రరము లెనవి అని |పతిపాదించడంచేత విపలంభశ్ళంగా 
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రాభీవ్య క్రి జరుగుతూన్నది. డీసి అభివ; కికి “తద్ మొదలైన పదాలు అధికంగా 

తోడ్పడుతున్నాయి గాన ఈ వ్యంగ్యం పద్మపకాళశ్యం. 

అవ. రసాదివ్యంజకత్వం కేవలం సర్వనామపదాలకే కాదు; ఇతరపదాలు 

కూడా వ్యంజకాలు కావచ్చును అని సూచినూ మరొక ఉదాహరణం చూప్ప, 

తున్నాడు- 

వృ. యథా వా- 

శ్లో॥ మగ్గే ముగ్ధతయైవ నేతుమఖిలః కాలః కిమారభ్య తే 
మానం ధత్స్య ధృతిం బధాన బుజుతాం దూరే కురు (ప్రేయసి, 

సఖ్యేవం (ప్రతిబోధితా (ప్రతివచసామాహ భీతాననా 

సిచైః శంస హృది స్థిత హి నను మే ప్రాణేశ్వరః [(శోష్యతి. 

వృ. అత భీతాననేతి. ఏతేన హి నీచైః శంసనవిధానన్య 
యుక్తతా గమ్యతే. భావాదీనాం పద (పకాళశ్యత్వేఒధికం న వై చిత్యమితి 

న తదుదా|హియతే, 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

ముగ్గే ఇతి ;. ఇది అమరుశతకంలోని శ్లోకం. [పియుని విషయంలో 

[పణయకోపాలు వహించవలసిందిగా బోధిస్తూన్న సఖురాలితో భర పె అత్యధిక 

మైన (పేమ, వినయం ఉన్న నాయిక అన్న మాటలు :. మగ్గే = ర్త ముగ్గా! 

(అమా యకురాలా), అఖభిలః = సమస్త మైన, కాలః = కాలం, ముగ్గతయ్రైవ = 

ముగ్గత్యంతోనే, నేతుమ్ = గడపడానికి, కిమ్_ఎందుకు, ఆరభ్యతే=ఆరంభించ 

బడుతున్నది? మానమ్= మానమును (కోపమును), ధత్స్వ=ధగించుము, ధృతిమ్ 
= ధై ర్యమును, బధాన = బంధించుము (గట్టిగా పట్టుకొనుము). _పేయసి = 

[పీయునివిషయంలో, బుజుతామ్ = బుజుత్వాన్ని, దూరే కురు దూరం 

చేయుము. సఖ్యా = సఖురాలిచేత, ఏవమ్ = ఇట్లు; (పతిబోధితా = బోధించబడిన 

ఆ నాయిక, వీతాననాజ= భయపడిన ముఖం కలదై, తామ్ = ఆ సఖిని గూర్చి, 

ఆహ = పలికెను. నీచై!= మెల్లగా, శంస = పలుకుము; మే హృది స్టితః = నా 
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హృదయంలో ఉన్న, |పాణేశళరః = పాణేశ్యరుడు, (శోష్యతి నను _ విన 

గలడు. 

అేతి = ఇక్కడ 'ఫీతాననా' అని చెప్పడంచెత “మెల్చగా మాటలాడు” 

అని చెప్పడం యుక్తం ఆని గమ్యం ఆవుతున్నది భయం సూచిస్తున్న అక్ళ[తి 

మానురాగం శృంగారాన్ని వ్యం జింప చేస్తూన్నది. ఈ వ్యంజనావ్యాపారంలో “ర్సీత్రా 

ననా” ఆనే పదం (పముఖస్టానాన్ని వహిసూన్నది కాబట్టి ఇది పద్మవకాశ్యరస 

ధ్వనికి ఉదాహరణం. 

భావేతి ;- పద్యపకాశ్యత్వం భావాదులకు కూడా ఉండవచ్చును. అయినా 

దానిలో అంతగా వైచ్చిత్యం ఉండదు. ఆందుచెేత వాటికి ఉదాహరణలు చూపడం 

లేదు. 

అవ. ఇటు-పైన పదిహేను సంలక్ష్య కమ భేదాలలో పద పకాశ త్వానికి 

ఉదాహరణలు చూపబడుతున్నాయి. వాటిలో శబ్బశ క్రిమూలధ్వనిలో వస్తువుచేత 

అలంకార వ్యంజనకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

జో రుధిరవిసర[[పనాధితకరవాలకరాలరుచిరభుజపరిఘః, 

రుటితి భృకుటివిటజ్కితలలాటపట్టో విభాసి నృప భీమః. 

వృ. ఆత వీషణీయస్య భీమసేన ఉపమానమ్. 

వ్యా. రుధిరేతి ;. భీమ = భయంకరుడవైన, నృవ = రాజా! “రుధిర... 

వరిఘః. రుధిర == రక్తముయొక్క, విసర = [పవాహంచెత, (పసాధిత= అలంక 

రించబడిన, కరవాల = ఖడ్గంచేత, కరాల = భయంకరము, రుచిర = సుంద 

రమూ అయిన, భుజపరిఘ = పరిఘ (కోటద్వారం గడియ) వంటి భుజం గల 

సీవు, రుటితి = హటాత్తుగా, (భుకుటివిటజ్మ్తలలాటపట్టఃజకనుబొమ్మల విరుపు 
చేత తరంగిత మెన లలాటపట్టం కలవాడ వై, విభాని = _పకాశించుచున్నావు. 

అతేతి :- ఇక్కడ ఖీషణీయునకు భీమసేనుడు ఉపమానం. 

వి. భీషజీయుడు ఆనగా భయంకరుడెన (వకృతం వర్టించబడుతున్న 
థ్ ? ఇ నా ణ చాజు. “భీమ” అని సంబోధించడంచేత ఈ రాజుకు ఫీముణి ఉపమానంగా చెప్పి 

య 
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నట్టు సూచించబడుతున్నది. అందుచేత ఇక్కడ ఉపమాలంకారం |పధానంగా 

“'భీమి వదంచేత వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 

అవ. శబ్దశ క్రిమూలధ్వనిలో వస్తువుచెత వసువు వ్యంగ్యం అవడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో భు కిము కికృదేకాన సమాదేశనతత్సరః, 
౧౧ D ఐ న్ా 

కస్య నానననిస్యనం విదధాతి సదాగమః, 78 
ద ది 

వృ. కాచిత్ సంకెతదాయినమేవం ముఖ్యయా వృత్యా శంసతి. 

వ్యా. భుక్తీతి :. ఇతరజను లెవరో ఉన్న సమయంలో ఉపనాయకుడు 

వచ్చినప్పుడు అపస్తుత మెన వేదాన్ని (ప్రశంసించే వ్యాజంతో అతని రాకవలన 

కలిగిన హర్షాన్ని వ్య క్రీకరిస్తున్న స్త్రీ పలికిన మాట లివి. “భు క్రి... ...పరఃొ. 

భు క్తి = స్వర్గాదిభోగాలను, ము క్రి = మోక్షాన్ని, కృత్ =చేసే, ఏకాన = నిశ్చిత 
మైన, సమాదేశన = ఉపదేశమునందు, తత్పరః = తత్పరమెన (చాల ఆస కి 

గల), సదాగ మః = ఉతమ మైన వెదం, కస్య = ఎవనికి, ఆనన్గని స్యన్హమ్ = 

ఆనంద|పవాహాన్ని, న విదధాతి = చేయదు? మరొక ఆర్థం. భు క్రి = సురతాది 

భోగాలను, ము క్రి = విరహాదిబాధా విముకి ని, కృత్ = చేసే, ఏకాన్న = రహస్య 

(దేశము యొక్క (సంకేత స్టానాదికముయొక్క), సమాదేశన = చెప్పడంలో, 
తత్పరః = ఆస క్తిగల, సదాగమః = సుందరుని రాక, కస్య = ఎవనికి, ఆనన 

నిస్యన్టమ్ = ఆనంద|పవాహాన్ని, న కరోతి చేయదు? 

కాచిత్ ఇత్మి:. ఒక యువతి సంకేతదాయినమ్ = ఉపనాయకుణ్ణి ఈ 
విధంగా ముఖ్యవృత్తి చేత అనగా (ప్రధానమైన అభిధావృత్తిచేత స్తుతిస్తూన్నది. 

వి. వాస్తవంలో ఉపనాయకుణ్ణి గూర్చిన అర్థమే [పకృతం ఆయినా ఆ 

యువతి మాటలాడే తీరును పట్టి వేదానికి సంబందిందిన ఆర్థం (పకృతం అయి 

నట్లు పె అరం వ్యంగ్యం అన్నట్లు కనబడు తున్నాయి. ఈ వ్యంగ్యార్లం బోధించ 
OD జూ ఠి ౧ థి 

డంలో 'సదాగమఃి ఆనే పదం _పధానపాత వహిస్తూన్నది గాన ఇది వద 

(ప్రకాశ్యం. 'సదాగమి పదం పరివృత్యసహం. 

అక్కడ ఉన్న (శోతల దృష్ట్యా పఠితల దృష్ట్యా ఇది (ఊప నాయ కునికి 
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సంబంధించిన అర్థం) వ్యంగ్యం ఆయినా ఆ నాయికానాయకుల దృష్ట్యా ముఖ్యా 

రమే, అందుచేతనే “ముఖ్యయా వృత్యా' అన్నాడు, 

ఆవ. అర్ధశ క్రిమూలధ్వనిలో స్వత ఃసంభవ్యర్గం వ్యంజకం అయినప్పుడు. 

వస్తువుచేత వస్తుధ్వనిని ఉదాహరిసు న్నాడు- 

శో సాయం స్నానముపాసితం మలయజేనాజ్ఞం సమాలేపితం. 

యాతోఒసాచలమౌలిమమృ్శరమ శీర్వి (_బ్దమ (తాగతిః, 

ఆశ్చర్యం తవ సౌకుమార్య మభితః క్షానాసి యెనాధునా 

నే త్రద్వన్ల్వ మమీలనవ్యతికరం శక్నోతి తే నాసితుమ్. 79 

వృ. అత వస్తునా కృతపర పురుషప రిచయా క్రానాసితి వస్తు. 

అధునాపదద్యోత్యం వ్యజ్యతే. 

వ్యా సాయమితి :. ఉపపతిసంభోగం చేసి దానివలన కలిగిన [శమను. 

తొలగించుకొనడంకోసం స్నానాదులు చేసిన ఒక యువతితో ఆ రహస్యం తెలిసిన 

మరొక యువతి వైదగ్గ్యంతో అంటూన్న మాట లివి. సాయమ్సాయంకాలము, 

నందు, స్నానమ్ = స్నానము, ఉపాసితమ్ = చేయబడింది. మలయజేన = మంచి 
గంధ ంచేత, అబ్లమ్ = శరీరం, సమాలేపితమ్ = బాగా పూయబడింది. అమృ్బర 
మణీిః == సూర్యుడు, అసాచలమౌలిమ్ == అస్తాదిశిఖరాన్ని గూర్చి, యాతః == 

వెళ్ళినాడు. వి సబ్బమ్=విశ్వాసవూర్యకంగా ఆనగా కంగారేమీ లేకుండా, మందంగా, 
అత ఇక్కడికి, ఆగతిః = రాక జరిగింది. తవ __ నీయొక్క... సౌకుమార్యమ్ 

= సౌకుమార్యం, ఆక్చర మ్ = ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది, యేన దేనిచేత,. 

అధునా = ఇప్పుడు, కానా = అలసీనదానవు, అసి = అయినావో. తే = నీయొక్క, 
న్మేతద్వయమ్ == న్న్మేతముల ద్వయం, అమీలనవ్యతికరమ్ = మూసికొనిపోవడంతో 
సంబంధం లేనిదిగా, ఆసితుమ్ = ఉండడానికి, న శ్ల 
లేదు, 

క 

ఆ(తేతి :. ఇక్కడ వస్తువుచేత “నువ్వు చేయబడిన పరపురుషసంబంధం 
కలదానివై ఆలసిపోయావు” అనే వస్తువు *అధునా' అనే పదంచేత ద్యోత్యమై. 
వ్యంగ్యం అవుతున్న ది, 
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వి. “స్నానం చేశావు; చందనం వూసుకొన్నావు; ఎండ లేదు; తొంద 

రగా నడిచి రాలేదు, అయినా కక్ళుమూసికొనిపోయే టంతగా ఇప్పుడు నువ్వు 

ఇంతగా అలసిపోయినా వంటి నీ సౌకుమార్యం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది” అనే 

వస్తువుచేత “నువ్వు పరపురుషనితో నిర్వయరత్మికీడ సలిపావు” అనే వస్తువు 

వ్యంగ్యం అవుతూన్నది. ఈ వ్యంగ్యానికి “అధునా' (ఇప్పుడు) అన్న పదం [ప్రధాన 

ద్యోతకంగా ఉంది. 

అవ, స్యతఃసంభవివస్తువుచేత ఆలంకారం వ్యంగం ఆవడానికి ఉదాహరణ 

చూపుతున్నాడు. 

లో తద్మపాప్తిమహాదుఃఖవిలీనా శేష పాతకా 

తచ్చినావిపులాహాదకీణపుణ్యచయా తథా, 80 

చిన్నయసి, జగత్పూతిం పర (బ్రహ్మస్వరూపిణమ్ 

నిరుచ్చ్వాసతయా ము క్రిం గతాన్యా గోపకన్యకా. 81 

వృ. అత జన్మ సహ'సె9రుపభో కావ్యాని దుష్ట్రతసుకృతఫలాని 

వియోగదుఃఖచిన్త నాహ్లాదా భ్యామనుభూతానీత్యుక్త మ్. ఏవం  చాశేషపద 

ద్యోత్యే అతిశయోక్తి. 

వ్యా. తద|పాొ ప్రీ ఇత్యాది: ఇవి విష్ణుపురాణంలో ని శ్లోకాలు: కృష్ణాసక్ష 

చిత్తురాలైన ఒక గోపకాంత స్థితిని వర్ణిస్తున్నాయి. తద పాపి మహాదుఃఖ విలీనా 

శేష పాతకా = ఆతడు లభించక పోపడంచేత కలిగిన మహాదుఃఖంచేత నశించిన 

సమసపాపాలు కలదీ, తథా = మరియు, తచ్చిన్లావిపులాహాద క్షీణపుణ్యచయా = 

ఆతనిని చింతించుట వలన కలిగిన గొప్ప ఆనంద ౦చేత క్షీణించిన పుణ్యసముదాయం 
కలదీ ఆయిన, అన్యా = మరొక, గోపకన్యకా = గోపకన్యక. జగత్సూతిమ్ = 

జగత్తుకు కారణభూతుడైన, పర్యబహ్మస్వరూపిణమ్ = పర బహ్మస్యరూపుడెన 

ఆ శ్రీ కృష్ణుణి, నిరుచ్చ్వాసా = ఉచ్చా్వాసములు లేనిదై ఉండి, చినయ నీ = చింతి 

సూన్నదై , ముక్తిమ్ = మోక్షమును, గతా = పొందినది. 

వి. మోక్షం లభించాలంటే పుణ్యపాపాలు రెండూ పూరిగా నశించాలి. 

ఆవి నశించాలంటే వాటి ఫలితాన్ని అనుభవించి తీరాలి. శ్రీకృష్ణ వియోగంవల్ల 
ణి న 

12) 
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కలిగిన మహాదుఃఖం ఆనుభవించడంచేత ఆ గోపిక పాపాలన్నీ నశించాయి. 

ఆతన్ని ధ్యానించడం వల్ద కలిగిన మహానందంవల్ర పుణ్యాలన్నీ నశించాయి. 

అప్పుడు పుణ్యపాపాలు రెండూ తొలగి శుద్దురాలుగా ఉన్న ఆమె పర_బహ్మ 

స్యరూపుడెన కృష్ణుణే ధ్యానిస్తూ మోక్షం పొందింది అని భావం. 

ఆతేతి:- ఇక్కడ వేలకొలది జన్మలలో అనుభవించవలసిన పాపపుణ్య 

ఫలాలు వియోగదుఃఖ-చింతనాహాదాలచేత ఆనుభవించ బడ్డాయి అని చెప్పబడింది. 
0 

ఇక్కడ ఉన్న 'ఆభేష'*' పదమూ, 'చయి పదమూ అతిశయో క్యలంకారాన్ని 

ద్యోతింపచేస్తున్నాయి. 

వి. [పార ద్ధికర్మ పాపపుణ్యాత్మకం ఆయి ఉంటుంది. ఆ పాపం, పుణ్యం 

నకించాలంషే అది ఇచ్చే ఫలితాలను వేలకొలది జన్మ లలో అనుభవించాలి. అలా 

ఉండగా ఇక్కడ వియోగ. చింతలచేతనే ఆ పాపపుణ్యాలు నశించాయని చెప్పడం 

వల్ల రెండు ఆతిశయోక్యలంకారాలు. వీటిని “అశేష (సమస్తమైన) చయి 

(సముదాయం) పదాలు |పధానంగా వ్యంజింపచేస్తున్నాయి. 

అవ:. స్వతఃసంభవి ఆయిన ఆలంకారంచేత వస్తువు వ్యంగ్యం అవడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో॥ కణదాసావక్షణదా వనమవనం వ్యసనమవ్యసనమ్, 
బత వర తవ ద్విషతాం పరాజుఖే త్వయి పరాజ్ముఖం సర్వమ్. 

వృ. ఆత శబ్ధశ క్రిమూలవిరోధాజ్లేనార్థాన్లరన్యా సేన “విధిరపి 

త్యామనువ ర్రతే' ఇతి “సర్యిపదద్యోత్యం వస్తు. 

వ్యా. క్షణేతి:. వీర = వీరుడా! తవ _ నీయొక్క, ద్విషతామ్ = శతువు 
లకు, ఆసౌ_ ఈ, కృణదాజరా(తి, అక్షణదా = క్షణద కానిది, అనగా సుఖమును 
ఇవ్వనిది; వనమ్ =వనము, అవనమ్ = అవనము. వనము కానిది, రక్షించేది అని 
రెండర్భాలు, వ్యసనమ్ = ద్యూతాదివ్యసనం, ఆవ్యసనమ్ == వ్యసనము కానిది; 
కాలక్షేపం చేయనిది అని రెండవ ఆర్థం. ఈ విధంగా, త్వయి=నీవు, పరాజ్ముఖే 
= పరాజ్ముఖుడవు అవగా, సర్వమ్ = అంతా కూడ, పరాజ్ముఖమ్ == పరాజ్ముఖ 
మెపోయినది; తల్కకిందులైనది, బత __ ఏమిఆశ్చర్యము! లేదా ఏమి కష్టము, 
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అ తేతి _ ఇక్కడ శబ్బశ క్రిమూలవిరోధానికి ఆంగ మైన ఆర్థాంతర న్యాసా 

అలంకారంచేత “దెవం కూడా నిన్నే అనుసరిస్తూన్నది 'అని “సర్వ! పదద్యోత్య మైన 

వస్తువు వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 

వి. “త్వయి పరాజ్ముఖే సర్వం పరాజ్ముఖమ్”అనే వాక్యం క్షణద అక్షణద 

అయింది, వనం ఆవనం అయింది, వ్యసనం ఆవ్యసనం అయింది అనే మాటలలో 

ఉన్న విరోధాన్ని సమర్షిస్తూన్నది. అందుచేత ఇది అర్జాంతరన్యాసాలంకారం, 

పె విరోధానికి అంగం. దీనిచేత “దైవం కూడా నువ్వు చెప్పినట్లే వింటూన్నది” 

ఆన్న వసువు గమ్యం అవుతున్నది. దీనిలో *సర్వు' పదం |పధానపా|త వహి 

సూన్నది అని అర్థం. 

అవ:_ స్యతఃసంభవియెన అలంకారం అలంకారాన్ని వ్యంజింపచేయడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

గాధ. తుహ వల్ల హస్స గోసమ్మి ఆసి అహరో మిలాణకమలదలో 

ఇల ణవవటుువా సోడోణ కుణఇ వఅణం మహిసంముహామ్. 

“తవ వల్పభన్య [ప్రభాతే ఆసీదధరో మ్రానకమలదలమ్ 
ఇతి నవవధూః శుత్యా కరోతి వదనం మహీసంముఖమ్” 

వృ. అత రూప కేణ త్వయాస్య ముహుర్ముహుః పరిచుమృనం 

తథా కృతం యేన మ్రానత్వమ్తి మిలాణాదిపదద్యోత్యం కావ్యలిజ్ఞమ్. 

ఏషు స్వతఃసంభ ఏ వ్యష్టాక:. 

వ్యా. తవెతి:. [పభాతే = [పాతఃకాలమునందు, తవ వల్పభస్య = నీ 

(1ప్రియునియొక్క-, అధరః = ఆధరోషం, వమ్రానకమలదలమ్ = వాడిపోయిన 

పద్మదలంగా, ఆసీత్ = అయింది, ఇతి== ఇట్టు (ఈ మాటలు), (శుత్వా = విని, 

చవవధూః= నూతనవధువు, వదనమ్=ముఖమును, మహీసంముఖమ్ = భూమికి 

'ఆధిముఖ మైనదానినిగా, కరోతి = చేయుచున్నది; సిగ్గుచేత తల వంచుతున్నది, 

ఆ,తేతి:. ఇక్కడ (అధరమే కమలదలం) ఆనే రూపకాలంకారంచేత 

“నువు మాటిమాటికి చుంబనం ఎలా చేసే వనగా ఆతని ఆధరం వాడిపోయింది, 
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(అది వాడిపోవడానికి నీ చుంబనమే కారణం) అన్న కావ్యలింగాలంకారం 

(పధానంగా “మిలాణక మలదలం"అనే పదం ద్యారా వ్యంజింపబడుతున్న ది. పై 

ఉదాహరణలలో స్వతఃసంభవి అయిన ఆర్థం వ్యంజకి ౦. 

ఆవ: వ్యంజక మైన అరం (వస్తువు) కవిప్రా ఢోక్రిమ్మాత సిద్ధం కాగా వస్తువు 

చేత వసువు వ్యంగ్యం అవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

గాథ. రాఈసు చందధవలాసు లలిఅమప్ఫాలిఊణ జో చావష్, 

ఏకచ్చ త్తం విఅ కుణఇ భుఅణరజ్జ్ఞం విజంభంతో. 84 

“రాత్రీమ చన్ద్రధవలాసు లలితమాస్సాల్య యళ్చాపమ్, 

ఏకచ్చతమివ కరోతి భువనరా జ్యం విజృమృమాణః. 

వృ. అత వస్తునా యెషాం కామినామసౌ రాజా స్మర స్తేభ్యో న 

కశ్చిదపి తదాదేశపరాజ్ముఖ ఇతి జా గద్భిరుపభోగపరై రేవ తెర్నిశాతి 

వాహ్యతే ఇతి భుఅణరజ్డి' పదద్యోతం వస్తు | పకాశ్యతి. 

వ్యా రాఈసు ఇతి:. “మానాన్ని నిర్వహించడం చాలా కష్ట మైన పని'అని 

ఒక మానినితో సఖురాలు చెపుతున్న మాటలు. చన్గ్రధవలాసు == చం|దుని చేత 

తెల్టనైన, రాత్రీషు = రాతులందు, యః = ఏ మన్మథుడు, లలితమ్ == సుందర 

మైన, చాపమ్ = ధనస్సును, ఆస్పాల్య = చరచి, విజృమృమాణః == విజృం 

భిసూన్నవాడై, ఏకచ్చతమ్ = ఏకచ్చ[తము కలదానిని వలె, భువనరాజ్యమ్ = 

లోక రాజ్యమును, కరోతి = చేయుచున్నాడో. 

ఆ|బేతి:_ ఇక్కడ వస్తువుచేత (అనగా మన్మథుడు ధనస్సు చరుస్తూ 

(తిభువనరాజ్యం చేసున్నాడు అనే క విపౌఢోక్తిసిద్ద వస్తువుచేత) “ఏ కాముకులకు 

ఈ మన్మథుడు రాజో వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడూ కూడ ఆతని ఆజ్ఞను కాదనజాలడు 

గాన అందరూ మెళుకువగా ఉండి, భోగపరులై రాతి గడుపుతున్నారు” అనే 

వస్తువు, 'భుఅణర జ్ఞ' పదద్యోత్య మై వ్యంజితం అవుతున్నది. ఈ వస్తువును 

వ్యంజింపచేయడ ౦లో 'భుఅణరజ్ఞ' పదానికి పాధాన్యం ఉన్న దని భావం. 

అవ:. కవిప్రౌడ్లోకి మా తసిద్ధవస్తువు చేత అలంకారం వ్యంజింపబడడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 
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శ్లో నిశితశరధియార్పయత్యనజో 
ae) NM 

దృశి నుదృశః స్వబలం వయస్యరాలే, 

దిశి నిపతతి యత్ర సా చ తత్ర 
వ్యతికరమెత్య సమున్మిష _న్యవస్థాః, రగ 

వృ. ఇత వస్తునా యుగపదవస్థాః పరస్పర విరుద్దా అపి [పభ 
వ న్తీతి 'వ్యతికర' పదద్యోత్యో విరోధః. 

వ్యా. నిశిలేతి:._ అరాలే వ వ్యకమైన, వయసి=వయస్సునందు (యౌవన 
(పారంభమునందు), అనజ్ఞః = మన్మథుడు, నిశితశరధియా = వాడియైన బాణా 
లనే బుద్ధిచేత, సుదృశః = స్రీయొక్క, దృశ = న్నేతమునందు (చూపునందు), 
స్యబలమ్ = తన బలమును, అర్పయతి = అర్పించును. సా చ=ఆ దృష్టి, యత 
=ఏ; దిశి= దిక్కునందు, అనగా ఏ దిక్కునందున్న యువజనమునందు, 
నిపతతి = పడునో, తత = అక్కడ, ఆవస్థాః = నవ్వు, ఏడ్పు, పేలాపన, 
మూర్చ మొదలైన అవస్థలు, లేదా. 

“దృజ్మనఃసంగసంకల్పా జాగరః కృశతారతి; 
పీత్యాగోన్మా దమూర్చాన్హాః ఇత్యనజదళా దశ, 

—_ a 

(చూపులు కలవడం, మనస్సు లగ్నం అవడం, సంకల్పం, జాగరం, చిక్కి 
పోవడం, దేనిమీదా ఇష్టం లేకపోవడం, సిగ్గు విడిచి పెట్టడం, ఉన్మాదం, మూర్చ, 
మరణ పయత్నం అని మన్మథదశలు పది) అని చెప్పిన పది మన్మథదశలు, 
వ్యతికరమ్ = కళిసిపోవుటను, ఏత్య = పొంది, (ఆ ఆవస్టలన్నీ కలిసిపోయి), 
సమున్మిషని = విజృంభించును, 

అ తేతి:. ఇక్కడ పరస్పర విరుద్ధాలెన వివిధావస్థలు ఒక్క మాటు కలిసి 
ఏర్పడతాయి అనే వస్తువుచేత వికోధాలంకారం వ్యంగ్యం అవుతున్నది. ఇది 
[ప్రధానంగా 'వ్యతికరి పదంచేత ద్యోత్యమె (నూచిత మై ఉన్నది, (ఇక్కడ 
వస్తువు కవికల్పితం). 

ఆవ;._ కవ్మిపౌఢో క్రిమాతసిద్ధ మైన అలంకారంచేత వస్తువు వ్యంగ్యం ఆవ 
ఉానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 
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గాథ. వారిజ్ఞంతో వి పుణో సందావకళ్ణిఏణ హిఅఏణ, 

థణహరవఅస్సఎణ విసుద్దజా ఈ ణ చలఇ సేహాోరో. 84 

“వార్యమాణో౬పి పునః సంతాపకదర్ధితేన హృదయేన, 

స్తనభరవయ స్యేన విశుద్దజాతిర్న చలత్యస్యా హారః”, 

వృ. అత విశుద్దజాతిత్వలక్షణ హేత్యలంకా రేణ హారోఒనవ 

రతం కమృమాన ఏవాస్తే ఇతి 'ణ చల£' పదద్యోత్యం వస్తు. 

వ్యా. వార్యమాణ ఇతి:- సంతాపకదర్థితేన = గాడాలింగనానికి ఆంతరా' 

యంగా ఉండడంచేత పీడితమైన, హృడయేన = హృదయంచేత, పునః = మాటి 

మాటికి, వార్యమాణో౬పి = నివారింపఐడుచున్నను, అస్యాః = ఈమెయొక్క, 

విశుద్దజాతిః = విశుద్ధ మెన జాతి గల, జాతిశద్దానికి ముత్యాలజాతి, జన్మ అని 

రెండర్భాలు, హారః = ముత్యాలహారం, సనభరవయ స్వేన = స్తనభార మనే, 

మితునితో (నుండి), న చలతి = తొలగుట లేదు. 

వి. గాఢాలింగనానికి అంతరాయంగా ఉన్న దని హృదయం ఎంత 

వాదించినా ముత్యాలహారం తన మ్మిత మెన సనభారానికి గాఢాశ్తేషణం వల చాధ 
(an అనీ గా 

కలుగుతుందేమో అన్న భయంచేత తొలగడంలేదు. శుద్ద జాతి యందు పుట్టినవాళ్లు 
(aD 

ఆపత్సమయంలో మితుల్ని విడవరు కదా అని శోక భావం. ఇది వివరీతరతిని, 

వర్ణించే శ్లోకం అని వ్యాఖ్యాతలు. 

ఆతేతి;- ఇక్కడ విశుద్దజాతి అయి ఉండడం "లక్షణంగా గల కావ్య 

లింగాలంకారంచేత (ఇది క వికల్పితం) హారం మాటిమాటికీ కదులుతూన్నదే' 

కాని తొలగిపోవడం లేదు అనే వస్తువు వ్యంగ్యం అవుతూన్నది. ఇది వ్యంగ్యం: 

అవడానికి *న చలతి'అనే పదం (పధానపాత వహిస్తూంది. 

అవ. కవి ప్రౌఢోకి మాతసిద్ద మెన ఆలంకారంచేత ఆలంకారం వ్యంగ్యం 

ఆవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు... 

గాథ, సో ముద్దసామలంగో ధమ్మిల్లో కలిఅలవిఆణిఅ దేహో... 
తీఏ ఖంధాహి బలం గహిఅ నరో సురసం అరే జజ. 
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“స్ప ముగ్గ శ్యామలాజో ధమ్మిల్లః కలిత లలితనిజదేహ :, 

తస్యాః స్క-న్దాద్బలం గృహీత్వా స్మరః సురతసంగరే జయతి.” 

వృ. అ;త రూపకేణ ముహుర్ముహురాకర్షణిన తథా కేశపాళ్లః 

సం-నయో; పఃయధథా రతివిరతావవ నివృతాభిలాషః కాముకో౭_ రాష వాప్త గాలుల్లో 
భూదికి “*ఖంద "పదద్యోత్యా విభావనా. ఏమ కవి పౌఢోకిమా|త 

నిష్పన్న శరీరః. 

వ్యా. స ఇత్యాది :- సః== ఆ, ముగ్గశ్యామలాజ్జః = = సుందర మైన నల్లని 

శరీరం గల, ధ మ్మిల్లః= కేశపాశం అనే, స్మరః= మన్మథుడు, కలితలలి తనిజదేహః 

=పొందబడిన ఆంద మెన తన దేహం కలవాడై, తస్యాః=ఆ మెయొక్క, స్కన్టాత్ 

= స్కంధంనుంచి, స్కంధం ఆనే సేనానివేశంనుంచి, బలమ్ = బలమును, 

నెన్యమును అని రెండవ అర్థం, గృహీత్వా = (గహించి, సురతసంగరే = సురత 

యుద్దమునందు, జయతి == జయించుచున్నాడు. 

వి. కేశపాళమే మన్మథుడు అని రూపకాలంకారం. అల్ప స్క-౦ధశళ బ్రానికి 

భుజము, సేనానివేశము అని, బలశబ్లానికి బలము, సైన్యమూ అని రెండేసి అర్జాలు. 

అందుచేత “భుజభాగ మనే సేనానినేశం' “బలం అనే నెన్యంి అని శ్లిష్టరూ పకాలు. 

ఈ రూపకాలచేత బుజాలమీదకు జారిన కేశపాశం చూడగానే, సురతాంతంలో 

కూడ కాముకుని అభిలాష తీరలేదు అని విభావన వ్యంగ్యం అవుతున్నది. కారణం 

లేకపోయినా కార్యం వుట్టడం విభావనాలంకారం. అభిలాషకు హేతువు రతి వూర్తి 

కాకపోవడం. ఆ హేతువు లేకపోయినా అభిలాష కలిగిం దని వ్యంజింపబడు 

తూన్నది. అభిలాష తగ్గి రతి నివర్తించిన పక్షాన కేశపాశం బందించబడే 

ఉంటుంది; ఆకర్తించబడి స్క ంధంమీద వడదు కదా? 

అత ఇతి :. ఇక్కడ రూపకంచెత. “మాటిమాటికి లాగడంచేత కేశ 

పాశం స్కంధంమీదికి ఎలా వడినదనగా రగతివిరతి అయిన పిమ్మట కూడ కాము 

కుని అభిలాష తీరలేదు” అని విభావన వ్యంగ్యం అవుతున్నది ఇది వ్యంగ్యం 

అవడానికి “ఖంధి పదం (పధానపాత వహిస్తూన్నది. 

అవ. కవిని బద్దవక్షృ,ప్రౌఢో క్రిమ్మాతసిద్దవస్తువు చేత వస్తుధ్వనికి ఉదాహ 

రణం చూపుతున్నాడు. 
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ణవపుణిమామిఅంకస్స సుహుఖి కోత్తంసి భణసు మహ సచ్చమ్, 
హి) 

కా సోహగ్గసమగ్గా పఓసరలఅణివ్వ తుహ అజ్ఞ, 88 

“నవపూర్ణి మామృగాజ్కస్య సుభగ కస్త్వ్రమసి భణ మమ సత్యమ్, 

కా సౌభాగ్యసమ్మగా [పదోషరజనీవ తవాద్య”. 

వృ. అత వస్తునా మయీవాన్యస్యామపి ప్రథమమనురక స్వం 

న తత ఇతి ణ వేత్యాది- పఓ సెత్యాదిపదద్యోత్యం వస్తు వ్యజ్యతే. 

వ్యా. ణవ ఇత్యాది :- ఒక ఖండితనాయిక (రహస్యమైన ఆపరాధం 

చేసిన భర చేత వంచింపబడిన నాయిక) తనను కాదని ఒక వృద్దమహిళ పై అను 

రక్తుడెన భరతో అంటూన్న మాటలు). సుభగ = ఓ! సుందరుడా! తమ్ = 

నీవు, నవపూర్ణిమామృగాజ్క స్య = వూర్ణిమనాటి (క్రొత్త చంద్రునకు, కిమ్ అసి 
ఏమి ఆవుతావు? అద్య = ఇప్పుడు, |పదోషరజనీవ = సాయంకాలపు రాతి వలె, 
కాజ ఎవతె, తవ= నీయొక్క, సౌభాగ్యసమ్మగా = అనురాగాదుల చేత, సమ 
(గంగా ఉన్నది? 

వి. పూర్ణిమనాడు వూర్ణచందునిలో రాగం (ఎరుపు, అనురాగం అని 
రెండర్థాలు) క్షణకాలమే ఉంటుంది. నీ రాగం కూడా క్షణికమే, అందుచేత నీకూ 
ఆ చందునికీ ఏదో చుట్టరికం ఉండి ఉండాలి, *' పదోష' శబ్దానికి “సాయ ౦కాలం” 
“చాలా దోషాలు కలది” అని అర్జాలు, 

ఆతేతి 3 ఇక్కడ (క వినిబద్దయెన నాయిక మాటలలోని విషయంచేత, 
వస్తువుచేత “నువ్వు నాయందు వలెనే మరొక స్రీయందు కూడా ముందుగా అను 
రక్తుడవు అయి ఉంటావు; తరవాత ఉండవు (అనురక్తుడవుగా ఉండవు) అనే 
వస్తువు వ్యంగ్యం అవుతూన్నది. దీనిని (ప్రధానంగా వ్యంజింవచేసేవి *నవ' 
పదోష' ఇత్యాదిపదాలు కాబట్టి పద పకాశ్ళత్యం, 

అవ. కవినిబద్ద వకు పాఢో కిమాతసిద్ధ వస్తువు చేత అలంకారధ్యనికి ఉదా 
హరణం చూపుతున్నాడు. 

గాథ. సహి నవణిహువణస మర మ్మి అంకవాలీసహీఏ ణ్రివిణాఏ, 
హోరో జ్రివారిఓ విఆ ఉచ్చేరనో తదో కహం రమిఆఅమహ్. 
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“సఖి నవనిధువనసమ రేఒ జ్కపాలీస ఖ్యా సివిడయా 

హారో నివాదిత ఏవో చ్చియమాణస్త తః కథం రమితమ్” 

వృ. ఆత వస్తునా హారచ్చేదానన్మరమన్యదేవ రతమవశ్యమ 

భూత్; తత్క_థయ కిదృగితి వ్యతి రకః “కథం” పదగమ్యః. 

వ్యా. సహి ఇతి:. నవోఢనాయికను ((కొత్తగా వివాహం అయిన నాయి 

కను) ఒక ర సజ్ఞయైన సఖురాలు (పళ్నిస్తూన్నది. సభి = సఖురాలా! నవనిదువన 

సమరే ౩ నూతనసురతసమరంలో, నివిడయా == దృఢ మైన, అజ్క-పాలీసఖ్యా 

= ఆలింగనం ఆనే సఖురాలి చేత, ఉఊ్యృచ్చియమాణః = ఆధికంగా ఉన్న (పని 

లేని మూడవదిగా అక్కడ ఉన్న, హారః- హారం. నివారిత;-తొలగించబడింది. 

తతః == అటుపిమ్మట, కథమ్ _ ఎట్టు, రమితమ్ _ కీడ చేయబడినది? తరవాత 

సురత్మకీడ ఏ విధంగా జరిగింది? 

ఆతేతి:. ఇక్కడ వస్తువుచేత (కలినిబద్దవ క్రియైన సఖురాలు పలికిన 
మాబలలోని విషయంచేత) “హారం ఛిన్నం అయిపోయిన పిమ్మట మరొక విధ 

మైన రతం, అనగా నీవు నవోఢవే ఆయినా పౌఢాంగనారతంకంచె విలక్షణమైన 

రతం, జరిగి ఉండాలి; అది ఎలా జరిగిందో చెవ్వు” అని వ్యతిరెకాలంకారం 

“కథం ఆనే పదంచేత గమ్యం అవుతున్నది. (ఉపమాన మైన పౌఢాంగనారతం 

కంటె ఉపమేయమైన నవోఢారతం విశిష్టంగా ఉంది అనడంచేత వ్యతిరేకాలం 

కారం). 

అవ. క వినిబద్ద వక్క: పౌధో _క్రిమ్మాతసిద్ధమెన ఆలంకారంచేత వస్తుధ్వనికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

గాథ. పవిసంతీ ఘరవారం వివలిఅవఅణా విలోఇఊణ పహామ్, 

ఖంచదే ఘేత్తూణ ఘడం హాహా ణట్టోత్సి రుఆసి సహి కిం తి, 

“పవిశన్నీ గృహద్వారం వివలితవదనా విలోక్య పన్గానమ్, 

స్కన్టే గృహీత్వా ఘటం హా హా నష్ట ఇతి రోదిషి సఖి కిమ్” 

వృ. ఆత హేత్యలంకారేణ సంకేతనికేతనం గచ్చన్తం దృష్ట్యా 
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యది తత గన్తుమిచ్చసి తదా అపరం ఘటం గృహీత్వా గచ్చేతి వస్తు 

కింతి పదద్యోత్యమ్. 

వ్యా. పవిసంతీ ఇతి :. ఒక నాయిక నీళ్ళు తీసుకొనిరావడం అనే వంక 

పెట్టుకొని సంకెతస్థానానికి వెళ్ళి అది శూన్యంగా ఉండడం చూసి ఘటంలో 

నీళ్ళు నింపుకొని ఇంటికి వచ్చి ద్వారంలో పవేశిస్తూండగా పియుడు సంకేత 

స్థానంవై పు వెళ్ళడం చూసింది. మళ్ళీ నిశ్ళకోసం వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో కాలుజారి 

నట్లు అభినయించి ఆ కుండ [కింద జారవిడచి బద్ద లుకొట్టి “అయ్యో (బద్హలె. 

పోయింది” అని లోకాన్నివంచించడంకోసం ఏడవడం ,పారంభించింది. ఈ 

విషయం అంతా ఎరిగిన ఆమె సఖురాలు “మరొక కుండ తీసికొనివెళ్ళు ఉన్న 

వాళ్ళతో నేను ఏదో సర్టి చెపుతానులే” అని సూచిస్తూ అన్న మాటలు:-. సఖి = 

సఖురాలా! గృహద్యారమ్=గృహద్యారమును, (పవిశన్వీ = (వవెశిస్తూన్నదానవై , 

ఘటమ్ = ఘటాన్ని, స్కన్దే = భుజంమీద, గృహిత్వా=(గహించి, వివలిత వదనా 

= |తీప్పబడినముఖం కలదానవై, పన్హానమ్ = మార్గాన్ని, విలోక్య == చూచి, 

హాహా నష్టః ఇతి = అయ్యో! అయ్యో! బద్ధలెపోయినది అని, కిమితి రోదిషి = 

అతేతి :. ఇక్కడ హేత్వలంకారం (కావ్యలింగాలంకారం)చేత “స “సంకేత 

స్టానానికి వెడుతూన్న నీ |పియుణ్ణి చూచిన నీవు అక్కడికి వెళ్ళాలని అనుకుంటే 

మరొక కుండ సీసికొని వెళ్ళు” అనే వస్తువు “కిమితి' అనే వదాలచేత ద్యోత్యం 

ఆయినది. 

. ఏడవడానికి కుండ (బద్దలైపోవడం హేతువు కుండ |, బదలపోవ 
ంా 

డానికి తల (తిప్పి చూడడం హేతువు; ఈ మాటలు కవి నిబంధించిన సఖురాలు 
పలికినవి; కవిని బద్దవక్సృప్రాడో కిసిద్దాలు. 

వృ. యథా వా- 

గాథ. విహలంఖలం తుమం సహి దట్టూణ కుడేణ తరలతరదిట్టిమ్. 

వారప్ఫంసమి న అణ ఆఅ అప్పా గురుఓతి, పాడిఅ విహిజ్లో. 

“విశృజ్ఞలాం త్వాం సఖి దృష్ట్యా కుటేన తరలతర దృష్టిమ్, 
ద్వారస్పర్శమి షే ణ చాత్మా గురుక ఇతి పాతయిత్వా విభిన్నః” 
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వృ. అత నదీకూలే లతాగహశనే కృతసంకతమ్మపాప్రం గృహ 
(పవేశావసరే పశ్చాదాగతం దృష్ట్వా పునర్నదీగమనాయ ద్వారోపఘాత 
వ్యాజేన బుద్దివూర్వం వ్యాకులతయా త్వయా ఘటః స్పోటిత ఇతి మయా 
చిన్తితమ్, తత్కి_మితి నాశ్వసిషి? తత్సమీహిత సిద్దయే [వజ; అహం తే 
శ్వశూనిక టే సర్వం సమర్గయిష్షే ఇతి ద్వార స్పర్శవ్యాజేనేత్యప 
హ్నుత్యా వస్తు. 

వ్యా. విహలంఖలం ఇతి:. సంకేతస్థానంలో (పియుడు కనబడకపోవడం' 
చేత నీళ్ళకుండ బుజంమీద పెట్టుకొని తిరిగి వచ్చిన ఒక స్త్రీ అతడు ఆ వెపు 
వెళ్ళడం చూచి, మళ్ళీ నది వైపు వెళ్ళడం కోసం ద్వారం తగిలిన దనే వంక 
చేత ఆ కుండని పగలగ్గొట్టింది. ఆ విషయం అంతా తెలిసిన ఒక చెలికత్తె “సీ 
శ్రమచూడ లేక ఆ కుండ [కింద వడి తనను తాను పగులగొట్టుకొందిలే” అని. 
అంటూ “నువ్వు అనుకొన్నట్టు వెళ్ళు; స్ అతతో నేను సర్ది చెపుతాను" అని 

సూచిస్తూ పలికిన మాటలు:. సభి= సఖురాలా! విశృజ్దలామ్ = బరువుకు తొటు 

పాటు చెందిన, తరలతరదృష్టిమ్ = చాలా వ్యాకులమైన దృష్టి గల, త్వామ్ = 
నిన్ను, దృష్ట్వ్వాజ చూచి, కుటేన = ఘటంచేత, గురుకః ఇతి = చాలా బరువుగా 
ఉన్నాను అని, ఆత్మా = తాను, ద్వారస్పర్శమి షేణ = ద్వారస్పర్శ అనే మిష 
చేత, పాతయిత్వా = _కిందపడ గొట్టి (పడిపోయి), విభిన్న :=|బద్దలుకొట్ట బడినది. 

అ|తేతి:. “నదీతీరంలో లతాగ్భహంలో ఏర్పరచుకొనబడిన సంకేతం కల 
వాడె అక్కడికి రానివానిని తరవాత (నీవు) ఇంటిలో [పవేశించేముందు వస్తు 

న్నట్టు చూచి మళ్ళీ నదికి వెళ్ళాలనే అభ్మిపాయంతో నీవు వ్యాకులురాలవై , ద్వారం. 

తగిలిందనే వంకచేత కావాలని కుండ (బద్దలుకొట్టావు; ఇది నాకు తెలుసు. ఆందు 
చేత ఎందుకు ఓదార్చు చెందవు? నీ కోరక తీర్చుకొనడం కోసం వెళ్ళు; నేను నీ 

అత్త దగ్గర అంతా సమర్థించి చెపుతానులే” అనే వస్తువు “ద్యారస్పర్శవ్యాజేన” 
అనే అపహ్నుత్యలంకార౦చేత వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 

ఘటం _ుద్దలు కొట్టినది నువ్వు కాదు; ఘటమే తనను తాను (బద్రలుకొట్టు 

కొంది అనేది అపహ్న్యుత్యలంకారం. ఆచేతనమెన ఘటం ద్వారస్పర్శవ్యాజంచేత 

అలా చేసింది అని చెప్పడంచేత ఇది (పోడో క్తిసిద్దం. ఈ వ్యంజనలో “ద్వార 
స్పర్శవ్యాజేన ఆనే పదానికి [పాధాన్యం 
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అవ. కవినిబదవ కృపౌఢో కిమా|తసిదాలంకారంచేత అలంకారధ్వనికి 
థి జీ pan థి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

చోహాఇ మహురసేణ అ ఏ ఇజ్జతారుణ్ణఉ త్సు అమణా ఆ, 
(౨) 

బుడావి ణవోఢవ్విఅ పరహుఆ అహహా హరణఇ తుహ హిఅఆఅఅమ్, 
Ga 

“జ్యోత్న్నయా మధుర సేన చ వితీర్ణ తారుణ్యోత్సుక మనాః సా 

వృద్దాపి నవోడేవ పరవధూరహహ హరతి తవ హృదయమ్”, 

వృ. అత కావ్యలిజైన వృద్దాం పరవధూం త్యమస్మానుబ్లిత్వా 

విలాషసీతీ త్యదీయమాచరితం వక్తుం న శక్యమిత్యా షేపః “పసరవహూి 

పద|పకాశ్యః. 

వ్యా. జోహ్లాఇ ఇతి: జ్యోత్స్నయా = వెన్నెలచెతను, మధుర సేన చ= 

మద్యంచేతను, వితీర్ణతారుజ్యోత్సుకమనాః == ఇవ్వబడిన తారుణ్యంచేత జుత్సు 

క్యంతో కూడిన మనస్సు గల, సాజఆమె, వృద్ధాపి = వృద్దురాలైనా కూడ, నవో 

డేవ= నూతనంగా వివాహం చేసికొనబడిన స్రీ వలె, తవ హృదయమ్ = సీ 

హృదయాన్ని, హరతి = హరిస్తూన్నది. అహహ == ఆయ్యా ! 

అతేతి :. ఇక్కడ కావ్యలింగాలంకారంచేత నువ్వు మమ్ములను విడచి 

వృద్ధయైన పరస్త్రీని కోరుతున్నావు; ఈ విధంగా నీ చర్మిత చెప్పడానికి శక్యం 
కానిది అని ఆకేపాలంకారం “పరవహూ' వదంచేత (పకాశ్య మైనది. 

వి. ఆమెనీ హృదయాన్ని ఆకర్షించడానికి కారణం ఆమె పరస్త్రీ ఆవ 

డమె అని కావ్యలింగారింకారం. ఏదైన ఒక విషయాన్ని చెప్పబోయి “ఎందుకులే 

చెప్పడం అనవసరం” ఆన్నట్లయితే, ఆది చెప్పదగనిది అని కాని, చెప్పడానికి 
శక్యం కానిది అని కాని సూచించ బడినట్టయిలే ఆకేపాలంకారం. ' నీ చరితం 
చెప్పడానికి శక్యం కాదు అని ఇక్కడ ఆనడం చేత ఆ షేపాలంకారధ్వని అని 

భావం. ఈ అలంకారధ్యనిలో “వరవహూ” పదానికి పధానపాత, 

వృ. ఏమ కవినిబద్ద వక, పౌఢో_క్తిమా|త్రనిష్పన్న శరీర ః. వాక్య 
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(పకాశ్యే తు పూర్వముదాహృతమ్. శ బ్దార్జైోభయశక్యుదృవస్తు పద 

(పకాశ్యో న భవతీతి పజ్బుతింశద్చేదాః. 

వ్యా. ఈ నాలుగు ఉదాహరణలలో క వినిబద్దవక్పృపౌఢో క్రిమాతనిష్పన్న 

శరీర మైన ఆర్థం వ్యంజకం. వాక్య పకాశ్యవ్యంగ్యభేదాలకి వెనక (“త్వామస్మి 

వచ్మి” ఇత్యాది శ్లోకాలు) ఉదాహరణలుగా చూపబడ్డాయి. పద పకాశ్య భేదాలలో 

శబ్దార్భాభ యశ క్కుద్భవం అనే భేదం ఉండదు. (ఫలానా పదం పరివృత్త్య్యసహం. 

అనీ, పరివృ త్తిసహం అనీ చెప్పడం కష్టం కదా? ఈ విధంగా ముప్పెయెదు భేదాలు 

ఉంటాయి. 

వి. అర్జాంతరసం క మితవాచ్య-అత్యంతతిర స్కృత వాచ్య-ఆసం లక్ష్య[కమాలు. 

మూడు. సంలక్ష్యక మంలో శబ్దశ క్రిమూలం వస్తువు అనీ, అలంకారం ఆనీ రెండు 

విధాలు (8-2=ి). అర్థశ క్రిమూలసంలక్ష్య కమధ్వని పన్నెండు విధాలు 

(12 5=17). ఈ పదిహేడింటిలోనూ కూడ ఒక్కొక్కటి వాక్యమూలం, పద 

మూలం అవడంచేత మొతం ముప్పైనాలుగు విధాలు. ఉభయశ క్రిమూలం ఒకటి. 

ఈ విధంగా మొత్తం ము ప్పెఐదు ఏధా లని ఆర్థం. 

కా. (ప్రబస్షైఒప్యర్థశ క్రిభూః, 42 

వృ. యథా గృ|ధగోమాయుసంవాదాదె. 

శో “అలం స్థిత్వా శ్యశానేఒస్మిన్ గృ(ధగోమాయుసంకులే, 

కజ్యాలబేహలే ఘోరే సర్య(ప్రాణిభయంక రే. 93 

న చేహ జీవితః కళ్చిత్యా లధర్మమువాగతః, 

(పియో వా యది వా ద్వేష్యః (పాణినాం గతిరీదృశీ.” 94 

ఇతి దివా పభవతో గృధస్య పురుషవిసర్జనపర మిదం వచనమ్, 

లో “ఆదితో(౭.యం నీ స్టితో మూఢాః "సే న్నెహం౦ కురుత సాంపతమ్, 

బహువిఘ్నో ముహూరోఒయం జీవేదపి కదాచన. 95 

అముం కనకవర్ణాభం బాలమ ప్రా స్ప పయౌవనమ్, 

గృ ధ్రవాక్యాత,-థం మూఢాస స్యజధ్వమవిళజ్కితాః”' ం 96 
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ఇతి నిశి విజృమృమాణస్య గోమాయోర్జ్ణ్జనవ్యావర్త ననిష్టం చ 

వచనమితి |పబన్ల ఏవ [పథతే. అన్యే త్వేకాదశభేదా (గన్టవిస్త రభ యా 
అ 

న్నోదాహృతాః; స్వయం తు లక్షణతో=నుసర, వ్యాః. “అపి'శబ్దాత్సద 

వాక్యయోః, 

వ్యా. ఆర్హశ కిభూః = ఆర్థశ కిమూలధ్యని, [పేబన్దే& పీ = (పబంధంలో 
® గ! చాణతీ 

కూడ ఉంటుంది. 

“ఎట్టనగా- గృధగోమాయుసంవాదాదులలో " . 

ఏ. కూర్చబడిన అనేకవాక్యాల సముదాయం |పబంధం. అది [గంథరూపం 

కావచ్చును లేదా ఆవాంతర్మపకరణం కావచ్చును. ఒక సంఘటనను వర్ణించేది 

(ప్రబంధం అని మరొక లక్షణం. ఆర్థశ క్రిమూలకధ్వని గృధసంవాదం, గోమా 

యుసంవాదం మొదలైన |పబంధాలలో కూడ ఉండవచ్చును. 

ఆవ. పద్యద్యయాత్మక|పబంధమెన గృధసంవాదాన్ని స్వతః సంభవి 

వస్తువుచేత వసుధ్యనికి ఉదాహరణంగా చూపుతున్నాడు. అలమ్ ఇత్యాది:. మహా 

భారతంలో శాంతిపర్వంలోని ఆపద్దర్మ పర్వంలో నూటయా భెమూడవ అధ్యా 

యంలోని ఘట్టం ఇది. మృతుడైన బాలుని శవం తీసికొని సంధ్యాసమయంలో 

శ్మశానానికి వచ్చినవాళ్ళతో పగలు మాతమే తన శ కిని చూపగల (రాతి 

కళ్ళు కనబడని) (గద్ద అంటూన్న మాటలివి. ఆ శవాన్ని విడిచి వాళ్ళు తొందరగా 

వెళ్ళిపోవా లనీ అప్పుడు నక్కను తరిమి తానే తినవచ్చు ననీ దాని ఆభిపాయం. 

వ్యా. గృధగోమాయుసంకులే = గద్దలతోను నక్కలతోను వ్యాకులంగా 

ఊన్న, కజ్కాలబహలే = అస్థిపంజరాలు అధికంగా ఉన్న, ఘోరే= ఘోరమైన, 

సర్యపాణిభయంక రే = సకల| పాణులకూ భయంకరమైన, అస్మిన్ = ఈ, 
శ్ష్మకానే = శ్మశానంలో, స్టిత్వా = ఉండీ, అలమ్ = చాలును (వెనుకకు) వెళ్ళి 
పొండి). కాలధర్మమ్ == మరణాన్ని, ఉపాగతః = పొందినవాడు, కశ్చిత్ = 

ఎవడూ కూడ, |పీయో వా= ఇష్టుడెనా, ద్వేష్యః వా= శ|తువైనా, ఇహ = ఈ 
శోకంలో, న జీవితః _ జీవించలేదు. (పాణినామ్ = (పాణులయొక్క_, గతిః= 

ఈద కీ ఇట్టిదే. 
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ఇతీతి:. ఇది పగలు నామర్శ్యం చూపగల (గద్ద (బాలుని శవంతో వచ్చిన) 

మనుష్యులను పంపివేయడానికి ఉద్దేశించిన వాక్యం. 

అవ. గృధసంవాదానికి సంబంధించిన (ప్రబంధాన్ని ఉదాహరించి గోమాయు 

సంవాదానికి సంబంధించిన (పబంధాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు _ 

ఆదిత్య ఇతి:. మూఢాః=మూఢులారా, అయమ్ ఆదిత్యః ఈ సూర్యుడు, 

స్థితః = ఇంకా ఉన్నాడు. సాంపతమ్ = ఇప్పుడు, స్నేహమ్ = స్నేహమును, 

కురుత = చెయ్యండి. ఆయం ముహూర్త: = ఈ ముహూర్తం, అనగా ఈ సంధ్యా 

కాలం, బహువిఘ్నః = అనేకవిఘ్నాలు కలది. ఇది రాక్షసవేళ అవడందేత ఈ 

బాలునికి ఏ భూతావేశ మెనా ఉన్నట్టయితే ఈ సమయం దాటగానే ఆ భూతావేకా 

దులు తొలగి ఇతడు లేవవచ్చును అని భావం, కదాచన = ఒక వేళ, జీవేదపి = 

జీవించవచ్చు కూడ. మూఢా: = మూఢులారా! కనకవర్దాభమ్ బంగారము వంటి 

వర్షం గల, అపాపయౌొవనమ్ == పొాందబడని యౌవనం గల, ఆముమ్ = ఈ, 

బాలమ్ = బాలుణ్ణి, ఆవిశజిి_తాః = సందేహం లేనివారై, గృ ధవాక్యాత్ = (గద్ద 

మాటలవలన, కథమ్ = ఎట్టు, త్యజధ్వమ్ = విడ చెదరు? 

ఇలీతి :. ఇవి రాత్రియందు విజృంభించడానికి సమర్హమైన నక్క ఆ 

జనాన్ని పంపివేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో పలికిన మాటలు. ఈ విధంగా [పబంధమే 

అన్యార్థాన్ని వ్యంజింపచేయడానికి సమర్థం అవుతుంది. 

వి. ఈ గృధసంవాద._ గోమాయుసంవాదాలు రెండు |పబంధాలు. ఏటిలో 

వాచ్యార్గ రూప మైన వస్తువు బాలుని శవంతో కూడా వచ్చిన వాళ్ళను వెనక్కి పంపి 

వేయడం, వెళ్ళకుండా చేయడం అనే వస్తువులను వ్యంజింపచేస్తూన్నవి అని 

అరం, 
® 

అవ:. పబంధగతార్గశక్తుద్భవధ్య్వనిలో ఉన్న పన్నెండు వేదాలలో 

వస్తువుచేత వస్తుధ్వనికి మ్మాతమే ఉదాహరణం ఇప్పుడు చూపబడింది కదా; 

మిగిలిన భేదాలకు ఉదాహరణలు చూపలేదేమి అని ఆశంకించుకొని చెపుతున్నాడు. 

వ్యా, అనె త్వితి:- మిగిలిన వదకొండు ఖేదాలు [గంథవి సరభయంచేత 

ఉదాహరించలేదు. లక్షణానుసారంగా స్యయంగా (పాఠకులు) ఊహించుకోవాలి. 

పై కారికాభాగంలో 'పబన్టేఒపిఅని “అపి! శబ్దం పయోగించడంచేత పద _ 
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వాక్యగ తధ్వనులు (గహించ బడతాయి. వాటికి ఉదాహరణలు వెనుక చూప 

బడ్డాయి. 

వి. ఈ విధంగా ఆర్షళ క్తి మూలకధ్యనులలో వాక్యగతాలు పన్నెండు, 

పదగతాలు పన్నెండు, |పబంధగతాలు పన్నెండు, మొత్తం ముప్పైెఆరు భేదాలు 

ఉన్నాయని చెప్పినట్టయింది. 

కా. పదై కదేశరచనావర్షిష్వపి రసాదయః. 

వ్యా. రసాదయః=రసం మొదలైనవి, పదైక దేశరచనావ ర్దేష్యపి =పదైక 

దేశాలయందు, రచనలయందు, వర్దాలయందూ కూడా ఉంటాయి, 

ఏ. “‘యాచతి” 'యాచతే” మొదలైన తిజంతాలు (|కియావాచ కాలు), 

“బాలః”, 'బాలా' మొదలైన సుబంతాలు (నామవాచకాలు) పదాలు. ఆ పదాల 

అంశాలు అనగా (పకృతి, (ప్రత్యయం, ఉపసర్గ మొదలైనవి. వెదర్శిగౌడి మొద 

లైనవి రచనలు. లేదా దీర్భ్ణసమాసాదిరూపపద విన్యాసాలు రచనలు. పరుషాక్షరాలు, 

మృదువైన అక్షరాలు మొదలైనవి వర్ణాలు. రసాదులు, ఆనగా రస _ భావ _ 

రసాభాస - భావాభాస-భావళాంతి .భావోద య. భావసంధి _ భావశ బలతారూపాలైన 

అసంలక్ష్యకమాలు ఈ పదైకదేశాదులలో కూడా ఉంటాయి; అనగా వాటిచేత 

వ్యంజింపచేయ బడతాయి అని ఆరం. “రామస్య! ఆనే పదంలో 'రామి అనేది 

(పకృతి, “స్య అనేది (పత్యయం. “యాచతి' ఆనే [కియాపదంలో “యాచ్ "అనేది 

(పకృతి, “తి” అనేది ప్రత్యయం. “*పభవతి”* ఇత్యాచులలోని “ప” మొదలైనవి 

ఉపసర్గలు. 

వృ, తత (పకృత్యా యథా. 

గాథ. రణ కేళిహి అణిఅసణకర కిసలఅరుద్ధణఅణజాఅలస్స, 
రుద్దస్స తఇఆణఆణం పబ్బఈపరిచుంబిఅం జఅఇ. 97 

nf తి కేశిహృతనివసనకర కిసలయరుద్దనయనయుగలస్య 

రుృుదస్య తృతీయనయనం పార్వతీపరిచుమ్బితం జయతి” 

వృ అత జయతీతి నతు శోభతే ఇత్యాది. సమానేఒపి హి 
స్థగనవ్యాపారే లోకోత్తరేణైవ వ్యాపారేణాస్య పిధానమితి త దేవోత్తృష్టమ్. 
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వ్యాః- “పకృతికి రసవ్యంజకత్వం ఎట్టనగా”. 

అవః. పదంలో ఒక భాగం అయిన ధాతురూవ్యపకృతిచేత సంభోగ 

శృంగారధ్వనికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. “రతి... వసనస్య"”- రతికేళి = రతి 

[కీడయందు, హృత = హరించబడిన, వసన = వస్ర్రముగ లవాడు (వస్త్రమును 

అపహరించినవాడు), కరకిసలయ  కిసలయముల (చిగుళ్ళ వంటి హస్తముల 

చేత, రుద్ద = కప్పబడిన, నయనయుగలస్య = నేతడ్యయం కలవాడు అయిన, 

రుద్రస్య = రుదునియొక్క, పార్వతీపరిచుమ్బితమ్ = పార్వతిచేత చుందించ 
బడిన, తృతీయనయనమ్ =మూడవ నేతం, జయతి=సర్యోత్కష్టంగా ఉంది. 

ఆ|తేతి:_ ఇక్కడ “జయతి” అని చెప్పబడింది; “శోభతే” ఇత్యాదికం 

కాదు. కప్పడం ఆనే వ్యాపారం సమానమే అయినా (మూడవ కన్ను) కప్పడం 
లో కోత ర మైన వ్యాపారంచేత చేయబడింది గాన అదే ఉత్కృష్ట మెనది. 

వి. రెండు కళ్ళు కప్పడానికి రెండు చెతులు ఉపయోగించిన తరవాత 

మూడవ కన్ను కప్పడానికి పార్వతి చుంబనం ఆనే ఉపాయం ఆవలంబించింది. 

దీనివల్ల ఆ రెండు కళ్ళకంది ఈ మూడవకంటికి గౌరవం పెరిగింది. అందుచేత 

ఇక్కడ “శోభతే 'ఇత్యాదులను పయోగించకుండా, కవి, “జయతి అని అన్నాడు. 

“జయతి 'లోని “జయ్'అనేది ధాతురూప (పకృతి; 'అన్నింటికం టె ఉత్కర్హ కలిగి 

ఉండడం' అని దీని ఆర్థం ఇది రాగాతిశయం, హర్షం. లజ్జ మొవలైనవాటిని సూచిం 

చడం దీని ద్యారా, శృంగారరసాతిశయాన్ని పరిపుష్టం చేస్తూన్నది. “జయతిికి 

బదులు శోభతే” ఇత్యాదులు ప్రయోగిస్తే ఈ అందం ఉండదు ఆని భావం, 

అవ:. నామరూప (పకృత్యాత్మకపదై క దేశంచేత సంభోగశ్ళంగా రధ్వనికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నా డు:_ 

వృ. యథా వా- 

శ్లో॥ పేయాన్ సోఒయమపాకృతః సశపథం పాదానతః కా న్రయా 
ద్వితాణ్యేవ పదాని వాసభవనాద్యావన్న యాత్యున్మనాః, 

తావ త్ర్చత్యుత పాణిసంపుటగలన్నీ ఏ నిబన్దం ధృతో 

ధావి కేవ కృత ప్రణామకమహో _పేమ్నో విచ్శితా గతిః. 98 

త్రి) 
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వృ. ఆత పదానీతి, నతు ద్వారాణీతి, 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా - 1 పేయానితి:- సశపథ మ్ = ఒట్టు 

పెట్టడం పూర్వమునందు కలుగునట్టుగా (ఒట్టు పెడుతూ), పాదానతః == పాదాల 

మీద (వాలిన, సః ఆయమ్ = అట్టి ఈ, [పేయాన్ = [పియుడు, కానయా 

కాంతచేత, సశపథమ్ = శ పథపూర్యకముగా, అపాకృత: = నిరాకరించ బడిన 

వాడై, ఉఊన్మనాః==దొత్సుక్యంతో కూడినమనస్సుక లవాడై లేదా వికల మెన మనస్సు 

కలవాడై, వాసభవనాత్ = |కీడాగృహంనుంచి, పడక గదినుంచి, ద్వి తాణి = 

రెండు మూడు, పదాన్యేవ = అడుగులు మా(తమే, యావత్ = ఎంతలో, న 

యాతః = వెళ్ళలేదో, తావత్ = అంతలో, ధావిత్వా ఇవ == పరుగెత్తి వెళ్ళినట్టు 

వెళ్ళి, కృత పణామకమ = చేయబడిన నమస్కారం కలుగునట్లుగా, పాణి 

సంపుటగలన్ని వీని బన్గమ్ = నమస్కరించడానికై ఎత్తిన హ స్తసంపుటము చేత , 

జారిపోతూన్న కోకముడిసి పట్టుకొనునట్టుగా, (ప ట్టుకుంటూ), (పత్యుత == విపరీ 

తంగా, ధృతః = పట్టుకొనబడినాడు, వెళ్ళకుండా నిలపబడినాడు. _పేమ్లః = 

(పేమయొక_, గతిఃజగతి, విచ్చితాజవిచ్మితమెనది. అహో ఏమి ఆశ్చర్యము! 

అతేతి _ ఇక్కడ 'పదాని' అన్నాడు; “ద్వారాణి"అని కాదు. 

వి. ఇక్కడ _ ఏం చేయాలో తోచని [పియడు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి 

పోతున్నాడు. రెండు మూడు ద్వారాలు దాటి వెళ్ళలేదు ; రెండు మూడు అడు 

గులు మ్మాతమె వేశాడు. ఈ విధంగా “పదాసిలో వదైకదేశమైన “పదిఅనే 
[పకృతి నాయిక మనస్సులోని ఉత్కంఠాతిశయాన్ని వ్యంజింపచేస్తూ సంభోగ 
శృంగారాన్ని పరిపుష్టం చేస్తూన్నది గాన శృంగారం ప దైకదేశగతం అని ఆర్థం. 

అవ. ఇప్పుడు పదైకదేశాలైన 'తిజ్'పత్యయ “సుప్' (పత్యయాలు 
సంభోగశ్ళంగారాన్ని వ్య క్రీకరించడానికి ఉదా హరణం చూపుతున్నాడు _ 

వృ. తిజ్ సుపోర్యథా - 

లో పథి పథి కుక చఖ్బూచారురాభాజ్కురాణాం 

దిశి దిశి పవమానో వీరుధాం లాసకశ్చ, 

నరి నరి కిరతి |దాక్ సాయకాన్ పుష్పధన్వా 
పరి పరి వినివృత్రా మానిని మానచర్చా. 99 
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వృ. అత కిరతీతి కిరణస్య సాధ్యమానత్వం, నివృత్తేతి 

నివర్తనస్య సిద్దత్వం తిజా, సుపా చ; త|తాపీ క్షపత్యయేనాతీతత్యం 

ద్యోత్యతే. 

వ్యా. 'తిజ్' *సుప (పత్యయాలద్వారా రసవ్యంజనానికి ఉదాహరణం 

ఎట్లనగా - 

పథి ఇతి :. పథి పథి = (పతి మార్గంలోనూ, అజ్కురాణామ్ = అంకురాల 

యొక్క, శుక చఇఖ్బ్చూచారుః = చిలకల ముటైై వలె ఆంద మైన, ఆభా = కాంతి 

ఉన్నది. దిశి దిశి = (వతిదిక్కునందూ, ఏకుధామ్ =లతలకు, లాసకఃజకదల్బే, 

పవమాన; == మందవాయు వున్నది. పుష్పధన్యా చై మన్మథుడు, (దాక్ = 

శ్వీఘంగా, నరి నరి = _పతిమనిషిమీదా, సాయకాన్ = బాణాలను, కిరతి=చిమ్ము 

చున్నాడు (పయోగిస్తున్నాడు). పురి పురి= (పతీ పట్టణంలోనూ, మానినీమాన 

చర్చాజమానవతుల మానాన్ని ((పణయకోపాన్ని) గూర్చిన చర్చ, వినివృతా= 

నివ ర్రించినది. 

ఆ(తేతి :. ఇక్కడ 'కిరతి' అని 'తిజ్' |పత్యయంచేత చిమ్మడం అనేది 

ఇంకా సాధింపబడడం, 'నివృత్తా' ఆని “సుప్ి' |పత్యయంచేత నివర్తనం సిద్దం 

అవడం, అందులోనూ కపత్యయంచేత అది జరిగిపోవడం ద్యోతింపబడు 

తున్నాయి. 

వి. “కిరతి'లోని “తి” పత్యయం వ ర్రమానకాలార్థక మైన లట్ |పథమ 

పురు షెకవచన పత్యయం. అందుచేత కిరణం, అనగా విసరడం, అనే క్రియ 

ఇంకా జరుగుతూన్నది ఆని అరం. 'వినివృతా' అనేది సుబంతం. (పథ మెక 

వచనం. 'ఆగిపోయినది' అని అర్థం, ఇక్కడ భూతార్గక మైన “క్రి పత్యయం 

కూడా ఉండడం చేత ఆగిపోవడం అనేది ఇప్పుడు జరగలేదు; ఇంతకుముందే 

జరిగిపోయింది అని ఆర్థం. మన్మథ బాణ[పహారం పూ ర్రికాక ముందే మానం 

తొలగిపోయింది అని భావం. ఈ విధంగా ఇక్కడ 'తిజ్*, “సుప్' ప్రత్యయాలు 

సంభోగశ్ళంగారవ్యంజకాలుగా ఉన్నాయి. 

అవ. పత్యయరూపాలై న పదైకదేశాలలో కొన్ని 'సుప్' తిజ్ ప్రత్య 

యాల ద్వారా రసవ్యంజనకు మరి కొన్ని ఉదాహరణలు చూపుతున్నాడు. 
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వృ. యథావా- 

శో లిఖన్నాస్తె భూమిం బహిరవనతః (పాణదయిత 8 

నిరాహారాః సఖ్యః సతతరుదితోచ్చూుననయనాః, 

పరిత్య కం సర్వం హసితపఠితం పళ్దరళు 3. 

_స్తవావస్థా చేయం విసృజ కఠినే మానమధునా. 100 

వృ. ఇత 'లిఖన్'ఇతి న తు 'లిఖతి' ఇతి. తథా'ఆస్తే ఇతి, 
న తు “ఆసితః' ఇతి, అపీ తు పసాదపర్య న్ల న్రమాస్తే ఇతి, “భూమిక ఇతి 

న తుభూమౌ” ఇతి. న హి బుద్దిపూర్వకం కించిల్లిఖతీతి తిజ్ సువ్వి 
భ క్రీనాం వ్యజ్ఞ్యమ్. 

వ్యా, మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా ల 

లిఖన్నితి :. చాలా రోజులు మానం వహించి ఉన్న నాయికతో సఖీ 

అంటూన్న మాటలు. అమరుశతకంలోని శోకం. కఠినే = క ఠినహృదయంకల 

దానా, ,పాణదయితః = నీ పాణ పీయుడు, ఆవనతః=వంగినవాడై (తలవంచు 

కొని), భూమిమ్ = నేలను, లిఖన్ == (వాసూ, బహిః= వెలపల,, ఆ సే= కూర్చొని 

ఉన్నాడు. నిరాహారాః= ఆహారం లేని,. సఖ్యః = నీ సఖురాళ్ళు, సతతరుదితో 
చ్చూననయనాః = నిరంతరమూ ఏడ్వడం౦చేత ఉబ్బిన నేతాలు కలిగి ఉన్నారు. 

పద్డురశు కైః = పంజరాలలోని చిలుక లచేత, సర్వమ్ = సమ స్తమైన, హసీత 
వఠితమ్ = నవ్వూ, చదవడమూ, పరిత్య క్రమ్=విడవబడినది, తవ =నీయొక్క, 
అవస్తా చ == అవస్థ కూడ, ఇయమ్ = ఇది | ఇలా ఉన్నది) అధునా= ఇప్పుడు, 
మానమ్ = మానమును, విసృజ == విడువుము, 

అత్ర ఇతి: 1. “ఇక్కడ .'లిఖన్' అని |పయోగించబడింది ; "లిఖతి' 
అని కాదు”, "*లిఖన్* అని శతృ వత్యయాంతసుబ నం |పయోగించడంచేత 

కూర్చున్నంత సేపూ రాసూనే ఉన్నాడు అని ఆరం. 'లిఖతి'అని' ఆంటే “రాస్తు. 
న్నాడు అనే అర్థం మా తమే వస్తుంది సె అర్థం రాదు. “ఆసిత (కూర్చు 
న్నాడు) అని కాకుండా ఇస్తే అని [పయోగించబడింది. ఆనగా సీకు కోపం తగ్గే 
వరకూ ఆలాగే కూర్చోవాలనే ఉద్దేశ్యముతో కూర్చున్నాడు అని అర్థం. అదే 
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విధంగా “భూమౌ” (నేలమీద) అని కాకుండా 'భూమిమ్'అని (పయోగించాడు. 

నేలమీద' అని అన్నట్టయితే బుద్దివూర్వకంగా నేలమీద (వాస్తున్నాడు అని అరం 
థి 

వస్తుంది. “నేలను” రాస్తున్నాడు అనడంలో ఏమేమో ఆలోచించుకుంటూ ఆ(పయ 

తంగా నేలను కాలి బొటన, వేలితోనో, చెతుల (వేళ్ళతోనో [వాస్తున్నా డని 

భావం వస్తుంది. ఈ విధంగా 'లిఖన్” 'భూమిమ్' అనే సుబంతాలలోను, 'ఆసే” 

ఆనే తిజంతంలోను ఉన్న “సువ 'తిజ్” (ప్రత్యయాలు వ్మిపలంభశ్చంగారపోష 

కాలుగా ఉన్నాయి. 

వి. నామవాచకవిశేషణాదుల చివర చేర్చే స్సు జౌ, జస్” మొదలైన 

(పత్యాయాలు 'సు 'సుప్! (ప్రత్యయాలు. |క్రియాపదాల చివర చేర్చే 'తిప్, తస్, యి 

మొదలైన _(పత్యయాలు 'తిజ్” ప్రత్యయాలు. వ్యాక రణ నియమాలని పటి ఈ 
టబ 

(ప్రత్యయాలు గుర్తించలేని విధంగా మారిపోతూ ఉంటాయి. అయినా అవి 

ముందు చేరుస్తాం కాబట్టి ఆవి అక్కడ ఉన్నట్లే. 
04౮ 

అవ. పదైక దేశం అయిన షష్టివిభ క్రిపత్యయం కృంగారవ్యంజకం ఎట్టు 

అవుతుందో ఉదాహరకిస్తున్నాడు _ 

వృ. సంబన్టస్య యథా - 

గాథ _ గామారుహమ్మి గామే వసామి ణఅరట్టిఇం ఐ జాణొమి 

ణాఅరిఆణం వఇణో హరేమి జా హోమి సా హోమి.. 

“ గామరుహాస్మి (గ్రామే వసామి నగరస్టితిం న జానామి 

నాగరికాణాం పతీన్ హరామి యా భవామి సా భవామి.” 

వృ. అత నాగరికాణా మితి షష్ట్యాః, .. 

వ్యా. గామా ఇతి. “పల్లెటూరి పడుచు? అని నాగరికస్త్రీలు పరిహసించగా 

ఒక [గా మీణస్త్రీ అంటూన్న మాటలు. (గామరుహా = [గామంలో పుట్టినదానను, 

అస్మి = అయి ఉన్నాను. [గామే=(గామంలో, వసామి = నివసిస్తున్నాను. 

నగరస్టితిమ్ = పట్టణాల మర్యాదను, న జానామి = ఎరుగను. నాగరికాణామ్ = 

నాగరిక్స్తీలయొక్క పతీన్ = భరలను, హరామి = వశం చేసుకుంటున్నాను. 

యా భవామి == ఎవతెగా ఉన్నానో, సా భవామి = ఆమెగానే ఉన్నాను. 
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అ|తెతి వ్ ఇక్కడ “నాగ రికాణామ్'అని షష్టి శృంగార వ్యంజకం, 

*నాగరికొన్ (నాగరికుల్ని) పహరామి"”"అనకుండగా “నాగరికాణాం పతీన్ హరామి” 

ఆనడం చేత “నాగరిక స్రీలు మంచి నేరుగలవారు కదా; వాళ్ళ భర్తలకు కూడ 

చాలా చాతుర్యం ఉంటుంది. అలాంటివాళ్ళను కూడా నేను వశంచేసుకోగలను” 

అని వ్యంగ్యం. ఇక్కడ షష్టి సంబంధాన్ని బోధిస్తుంది. “నాగరిక స్త్రీలకు 

సంబంధించిన ఆని అర్థం. 

అవ. పదెకదేశమెన *లజ్ అనే '*తిజ్' _పత్యయంవల్ల ర్యాదరసవ్యంజ 

నకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు _ 

వృ. “శమణీయః క్ష తియకు మార ఆసీత్” ఇతి కాలస్య, ఏషా 

= ఆ తి జ a 

హి భగ్నమహెశ్వరకార్ముకం దాశరథిం (పతి కుపితస్య భార్గవస్యో క్తిః, 

వ్యా. రమణీయః ఇతి :. “సుందరుదైన క్షత్రియకుమారుడు ఉండెను” 
ఇది కాలం, అనగా భూతకాలార్థక మైన “అజ్” లకారం ('ఆసీత్") ర సవ్యంజ 

కం అవడానికి ఉదాహరణం. ఇది మహేశ్వరుని ధనస్సును విరచిన రాముని, 

మీద కోపించిన పరశురాముని వాక్యం. 

వి. 'ఆసీత్'అని అజ్ పయోగం. “నాకు కోపం కలిగించిన ఆ క్ష|తియా 

కుమారుని రమణీయత్యం భూతకాలానికి చెందినదే; వర మానకాలానికి సంబం 

ధించినది కాదు; భవిష్యత్తులో ఉండబోదు” అనే అర్జాన్ని సూచిస్తూ రౌదరసాభి 
వ్యంజకంగా ఉంది. 

ఆవ. పదై కదేశం ఆయిన (పత్యయరూపవచనవి శేషంవల్ల వ్మిపలంభ 

శృంగారధ్వనికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు _ 

గాధ :. తాణం గుణగ్గహణాణం తాణుక్కంఠాణం తస్ప పేమ్మస్ప 

తాణం భణిఆణం సుందర ఏరిసిఅం జొఅమవసాణమ్. 

“తేషాం గుణ గహణానాం తాసాముత్కణ్ఞానాం తస్య (పేమ్లః 

తాసాం భణితీనాం సున్దర ఈదృశం జాతమవసానమ్”. 

వృ. ఆత గుణ గ హణాదీనాం బహుత్వం _పేమ్లుశ్చెకత్వం. 

ద్యోత్యతే. 



చతుర్జోల్హాసం 199 

వ్యా. తేషామ్ ఇతి :. గుణ గ హణాదులచేత అత్యం తాసక్తుడెన నాయ 
కుడే కాలాంతరంలో అన్యవనితాసక్తుడు అపగా ఒక నాయిక అంటూన్న 
మాటలు. సున్షర = సుందరుడా ! తేషామ్ _ ఆ, గుణగహణానామ్ = నాలో 
ఉన్న గుణాల [(గహణాలయొక్క , తాసామ్ == ఆ, ఉత్క_కానామ్=ఉత్క_౦ఠ ల 
యొక్క, తాసామ్ = ఆ, భణితానామ్ = సంభాషణలయొక్క_, తస్య = ఆ, 
(పేమ్లః = _పేమయొక్క-, అవసానమ్ ఎ చివ8 ఫలితం, ఈద్భశమ్ = ఇట్టిది 
జాతమ్ - అయినది. 

అఆ తేతి వ. ఇక్కడ గుణ్యగహణాదుల బహుత్వమూ, _పేమయొక్క.. 

ఏకత్యమూ సూచింపబడుతున్నాయి 

వి. 'గుణ్బగహణానామ్' 'ఉత్కణ్లానామ్' “భణితీనామ్' అని బహువచనం 
(బహువచన పత్యయం) పయోగించడంచేత ఆ గుణ గ హణాదులు బహువిధా 
లుగా ఉండే వనీ, _పేనుః అని ఏకవచనం (పయోగించడంచేత (పేమమాతం 
ఒకే విధంగా, అవిచ్చిన్నంగా ఉండేదనీ సూచించబడుతున్న ది. దీనివల వ్మిపలంభ 

౧ 

శృంగారం పరిపుష్టం అవుతున్నది. 

అవ. పురుషవ్యత్యయం (పురుషముల మార్పు) కాంతరసాన్ని ధ్వనింప 

చేయడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

కో రే రే చజ్బులలోచనాజ్బితరుచే చేతః (ప్రముచ్య సిర ౧ థి 
(_పేమాణం మహీమాన మేణనయనామాలోక్య కిం నృత్యసి, 
కిం మన్యే విహరిష్యసే బత హాతాం ముఖ్బాన్నరాశామిమామ్ 

ఏషా కల్ణుతలే కృతా ఖలు శిలా సంసారవారాంనిధౌ. 108 

వృ. ఆత (పహాసః, 

వ్యా. రేరే ఇతి :. ఒక సుందరిని చూడగానే చలించిన మనుస్సును పరి 

హాసపూర్వకంగా సంబోధిస్తూన్న ఒక కాంతుని మాటలు. చజ్బులలో చనాజ్బి 

తరుచే _ చంచలములైన నేతాలచేత (పకటించబడిన అభిలాషగల; లేదా చంచల 

లోచనయైన స్రీయందు పొందబడిన ఆసక్తిగల, రేరే చేతః=ఓ చిత్తమా! 
స్థిర పేమాణమ్ == స్థిర మైన _పేమగల ((పెమకు స్థానమైన), మహిమానమ్ _ 
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విషయాసక్త్యాదులు బేకపోవడంచిత కలిగిన ఉత్కర్గను, (పముచ్య = విడచి, 

ఏణనయనామ్ = ప్రీని, ఆలోక = చూచి, కిమ్ = ఎందుకు, నృత్యసి = నాట్యం 

చేయుచున్నావు? విహరిష్య సే =విహరిం చెదను అని, కిం మన్వే=తల చుచున్నావా? 

బత = అయ్యో! ఇమామ్ == ఈ, హతామ్ = చెడ్డదైన, అన్నరాశామ్=లో పల ఉన్న 

ఆశను, ముజ్బు = విడిచి పెట్టుము. ఏషా=ఇది (ఈ ఆశ లేదా ఈ ద్ర), సంసార 

వారాంనిధౌ = సంసారసము[దమునందు, కజ్బతలే = కంఠ పదేశమునందు, కృతా 

= చేయబడిన (కట్టబడిన); శిలా ఖలు = శిల కదా? 

ఇక్కడ |పహాసం (వేళాకోళం చేయడం) సూచింపబడుతున్న ది. 

వి. (అహం) విహరిష్యే ఇతి (త్వం) మన్య సే. అనగా “నేను ఏహరించె 

దను అని నువ్వు అనుకొనుచున్నా వు” ఆని చెప్పినప్పుడు 'విహరిషే ష్య అను వదం 

ఉతమపురుషలోను “మన్యసే” అనెది మధ్యమపురుషలోను ఉండాలి. అయితే ఉప 

హాసం చేస్తూ మాటలాడినప్పుడు మన్యధాతువునూ మరొక ధాతువునూ [పయోగించిన 

వాక్యంలో ఉత్తమప్పరుషకు బదులు మధ్యమపురుష, మధ్యమపురుషకు బదులు 

ఉత్తమపురుష వస్తాయని “ప్రహాసే చ మన్యోవపదే మన్యతేరుతమ ఏకవచ్చ” 
(పాస సూ 1.4. 1086) ఆనే పాణినిసూ తంలో విధించబడింది. ఆ విధంగా ఇక్షడ 

“విహరిష్యసే' 'మన్యే” ఆని పురుషపరివృత్తి పరిహాసాన్ని సూదిస్తూన్నది. దీని 
చేత శాంతరస పరిపుష్టి కలుగుతున్నది. 

ఆను. పూర్వనిపాత (తరవాత రావలసిన పదాన్ని ముందు (ప్రయో 

గించడం) భావాన్ని వ్యంజింపచెయడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

వృ. పూర్వనిపాతస్య యథా- 

శ్లో॥ యేషాం దోర్చలమేవ దుర్చలతయా తే సంమతా స్తెరపి 
(పాయః కేవలసీతిరీతిశరణై 8 కార్యం కిముర్వీశ్వరై ః, 
యే క్మెశ క్ర పునః పరా క్రమనయస్వీకా రకాన్మక్రమా 
'స్తేస్యుర్రైవ భవాదృళౌాస్త్రిజగతి ద్వి (త్రాః పవి (త్రాః పరమ్. 

వృ. ఆత పరాకమస్య పాధాన్యం గమ్యతే, 

వ్యా. పూర గనిపాతకు వ్యంజక త్వం ఎటనగా- 
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యేషామ్ ఇతి:.. యేషామ్ ఎవరికి, దోర్భలమేవ= బాహు బలం మాతమే 
ఉన్నదో, చే అట్టి రాజులు, దుర్భలతయా = దుర్చలులుగా, సంమతాః == 

ఇష్టులు (చెప్పబడినారు). పాయః=సాధారణంగా, కవలరీతినీతిశరణై = కేవలం 
రీతిమార్గ మే శరణగా కల, తైః== ఆ, ఉర్వీశ్వ రై ః అపి = భూపతులచేత కూడ, 

కిమ్ = ఏమి, కార్యమ్ = |పయోజనము? మ్యుశ క్ర వాకు! భూలోకమహేం[దా! 

యే== ఎవరు, పర్మాకమనయస్వీకారకాన| కమాః = పరా క్రమముయొక్క_, నీతి 
యొక్క స్వీకారంచేత మనోహర మైన (పవర్తనాకమం కలవారో, తేజ అట్టి, 

పవితాః = పవ్మితులైన, భవాదృశాః పరమ్జనీవంటి వారైతే, |తిజగతి=- మూడు 

లోకాలలో, ద్వి తాః = ఇద్దరు ముగ్గరు కూడా, నైవ స్యుః = ఉండరు. 

“ఇక్కడ పరాక్రమానికి [ప్రాధాన్యం గమ్యం అవుతున్నది". 

వి. '“పర్మాకమనయ'* అనే ద్యంద్యసమాసంలో “ఆల్ఫాచ్ తరమ్"” (పా, 

సూ. 2.2.84) అనే పాణినిసూతం _పకారం తక్కువ అచ్చులున్న “నయ” 

శబ్దాన్ని ముందు [పయోగించాలి. అప్పుడు “నయవర్మాకమి ఆని ఉండాలి, కాని 

“అభ్యర్థి తం చ” ఆనే వారి కాన్ని అనుసరించి, చెప్పిన రెండింటిలో ఏది పూజ్య మో 

దానిని ముందు |పయోగించాలీ. ఇక్కడ '“పరాకమి శద్దాన్ని ముందు [పయో 

గించడ.ంచేత ఆది అభ్యర్షితం అని సూచించబడుతున్న ది. పూర్వనిపాత సమాస 

రూపమైన పదంలో ఒక భాగానికి సంబంధించినది అవడం చేత ఇది పదై కదేశ 

సూచకత్వానికి ఉదాహరణంగా చూపబడింది. దీనివల్ల రాజు విషయంలో కవికి 

ఉన్న రతి పుష్టం అవుతున్నది అని భావం. 

ఆవ. విభ క్రివిశేషం భావవ్యంజకం అవడానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు. 

వృ. విభక్తి వి శషస్య యథా. 

శ్లో (పధనాధ్యని ధీరధనుర్హ్వనిభృతి 

విధుర రయోధి తవ దివసమ్, 

దివసేన తు నరవ భవానయుద్ద 

' విధిసిద్ధసాధువాదపదమ్. “100 
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వృ. ఆత దివ సేనేత్యపవర్గ తృతీయయా ఫల పాప్తిం ద్యోత 

యతి. 

వ్యా. విభ కివిశేషం భావవ్యంజక ౦ అవడానికి ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 

(పధనాధ్వనీతి:. నరవ = రాజా! ధిరధనుర్ద్వనిభృతి == దీరులయొక్క_ 

ధనస్సుల ధ్యనులతో నిండిన, (పధ నాధ్యని = యుద్ధరంగంలో, విధురై ౩=నీ 

శ తువుల చేత, దివసమ్ == దివసమును (రోజంతా), అయోధి = యుద్దం చేయ 

బడింది. భవాన్ తు నీవై తే, విధిసిద్దసాధువాదపదమ్ == యథావిధిగా అనగా 

జయం లభించడం నిజమే అవడంచేత యుక్ష రీతిలో సిద్ధించిన “బాగు బాగు” 

అనే మాటలకు స్థానం అయేటట్టు, దివ సేన = రోజుచేత, అయుద్ద = యుద్దంచేసి. 

నావు. 

అతేతి :. ఇక్కడ 'దివసేన' అనే అపవర్గతృతీయ ఫలృపాప్తిని సూచి 
సూన్నది. 

వి. [పారంభించిన పని సఫలం ఆయినది అని సూచించడానికి తృతీయా 

విభ కి పయోగించజడుతుంది. “అపవర్లే తృతీయా” (షా. సూ. 2.8.6) అని 

పాణినిసూతం. అపవర్గం అనగా ఫలప్రాప్తి; దాని తరవాత ఆ పనిని విడిచిపెట్టి. 
వేయడం ఆని ఆర్షం. “అపవర్షాన్ని సూచించడానికి కాల_మార్గవాచక పదాలను 

తృతీయా విభ కిలో [పయోగించాలి" అని ఆ సూకానికి అర్గం. “అహ్నో అనువాక'?. 

ఆఅదీతః” “కోశేన అనువాకః అధీత 4” ఇత్యాదులు ఉదాహరణం. “ఒక రోజుచేత 

అనువాకం (వేదంలో ఒక భాగం) చదవబడింది" “కోసుదూరంచేత (నడుస్తూ 

నడుసూ |కోసుదూరం వెళ్ళేటప్పటికి) అనువాకం చదవబడింది” అని అర్థం. 

అనగా ఆ అనువాకం చదవడం పూర్తి ఆయిపోయింది అని భావం. అదే విధంగా 

ఇక్కడ “దివ సేన భవాన్ అయుద్ద" అని తృతీయావిభ క్రిచేత సీవు యుద్దఫల 

మైన విజయాన్ని పొందావు ఆని సూచించబడుతున్నది. “కాలాధ్వనోరత్యన సం 

యోగే” (పా, సూ. 2.8. ల్ అని మరొక పాణినిసూతం ఉంది. “అత్యంత. 
సంయోగంలో ఆనగా అవిచ్చిన్నంగా జరిగింది అనే ఆర్గంలో, కాలవాచకాన్నీ 
మార్గవాచకాన్నీ ద్వితీయా విభ కిలో |పయోగించాలి” అని దీని అర్థం. “మాసమ్ 
ఆదీత ౪” “కోళం కుటిలా నదీ" మొదలైనవి ఉదాహరణలు. “మానం అంతా, 
అవిచ్చిన్నంగా చదవబడింది”. “కోసు దూరమూ నది వంకరగానే ఉంది" అని. 



చతుర్గోల్లాసం 208: 

అర్థాలు. అయితే ఇక్కడ మాసం అంతా చదివినా ఆ అనువాకం నోటికి రాలేదు 
అని భావం. అనగా ఫలపాపి, లేదు. “విధురైః దివసమ్ అయోదధి' అని దివస 

శబ్దాన్ని ద్వితీయా విభకి లో పయోగించడంచేత “రోజంతా యుద్దం చేసినా వాళ్ళు 
ఫలం సాధించలేకపోయారు” అని భావం. ఈ విధంగా ఇక్కడ విభ కివిశేషా 

లైన ద్వితీయా -తృతీయా విభక్తులు శ|తువుకు ఫలం లభించలేదనీ, రాజుకు ఫలం: 

లభించిం దనీ సూచిస్తున్నాయి. దీనివల్ల రాజు విషయంలో కవికి ఉన్న రతి పరి 
పుష్టం అవుతున్నది. 

అవ. (పకృతిలో ఏక దేశ మైన 'కి తద్దిత [ప్రత్యయం విపలంభశ్ళంగా 

రాన్ని వ్యంజింపచేయడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు_ 

లో భూయో భూయః సవిధనగరీరథ్యయా పర్యటన_౦ 

దృష్ట్వా దృష్వా భవనవలభీతు బ్లవాతాయనస్థా, 

సొకెత్కామం నవమివ రతిర్మాలతి మాధవం యత్ 

గాధ త్క_ళ్ఞాలులితలులి తై రజ3సా మ్యతీతి, 206. 
Qe JD 

వృ. అత అనుకమ్బావృత్తే, “క 'రూపతద్దితస్య. 

వ్యా. భూయోభూయః ఇతి :. మాలతీ == మాలతి, భవనవలబితుజ్జవాతా' 

యనస్టా = ఇంటి డాబామీద ఉన్న ఎత్తైన కిట్రిక్రీ దగ్గర ఉన్నదై, సవిధనగరీ 

రథ్యయా == సమీపమునందున్న నగర వీథిచేత (లో), పర్యటన మ్ జతిరుగుచున్న, 

సాక్షాత్ == సాక్షాత్తు నవమ్==నూతను డైన, కామమ్ ఇవ=మన్మథుడు వలె ఉన్న, 

మాధ వమ్ = మాధవుణ్ణి, భూయః భూయః = మాటిమాటికి, దృష్ట్వా = చూచి, 

గాడోత ,ణ్ఞాలులితలులి తై = గాఢ మైన ఉత్కంఠ (బెంగ) చేత మిక్కిలి నలిగి 

పోయిన, అజ్జకైః = (సన్నబడిపోయిన జాలి పడదగిన) అవయవములతో , తామ్యతి. 

= దాధపడుచున్నది, ఇతి యత్ == అను ఏ విషయం ఉన్నదో (ఆది లవంగిక 

ద్వారా నాకు తెలిసినది. అని వెనక ఉన్న వాక్యంతో క్రీఅన్వయం.) 

అతేతి వు ఇక్కడ అనుకంవ అనే అర్హాన్ని సూచించే 'క' రూపతదితకు. 
థి ది 

వ్యంజక త్వం. 

వి. “అజకె £ి అన్నప్పుడు “అనుకమ్చాయామ్” (5.8. 76) అనే పాణిని 
కా 

సూతం (ప్రకారం జాలిపడదగినది అనే అర్ధంలో 'అజ్ఞి' శద్దానికి 'క' అనే 



(ప్రత్యయం చేర్చబడింది. ఆందుచేత ఇక్కడ |వకృతిలో ఒక భాగం అయిన "క 

(ప్రత్యయం విపలంభశృంగారాన్ని వ్యంజింపచేస్తూన్నది అని భావం. 

అవ. ఉపసర్గరూపమైన (పకృత్యేక దేశం వ్మిపలంభశ్ళంగారాన్ని వ్యంజింప 

చేయడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో పరిచ్చేదాతీతః సకలవచనానామవిషయః 

పునర్ణన్యస్మిన్న నుభవపథం యో న గతవాన్, 

వి వేకప్రధ్వంసాదుపచిత మహా మో హగహనో 
వికారః కోఒప్యన్నర్జ్ణడయతి చ తాపం చ కురుతే, 107 

వృ. అత (పశబ్దస్యోపసర్గన్య,. 

వ్యా, పరిచ్చేదెతి : = మాలతీమాధవంలో మాధవుడు మ్మితుడైన మకరందు 
నితో తన అవస్థను గూర్చి వర్షించి చెపుతూన్న శోకం. పరిచ్చేదాతీతః == పరిచ్చే 
దాన్ని (' ఇంత అనే పరిమాణాన్ని) దాటిపోయినది, సకలవచనానామ్ == సమస్త 

వచనములకు, ఆవిషయః.-= విషయం కానిది, యః ఏది, అస్మిన్ = ఈ, 
జన్మని = జన్మయందు, పునః = మరల, అనుభవపథమ్ _ అనుభవమార్గాన్ని, 
న గతవాన్ = పొందనిదో అట్టిదీ, వివేక క్టవధ్వంసాత్ = వివేకం నశించడ ౦వల్ల, 
ఉవచితమహామోహగపహనః _ వృద్ధిపొందిన మహామోహంతో దట్టమెనదీ అయిన, 
కోఒపి = ఒకానొక, వికారః == వికారం, అన ః == లోపల, జడయతి _ జడుణ్జిగా 
చేస్తూన్నది, తాపం చ= తాపాన్ని కూడ, కురుతే _ చేస్తూన్నది. 

ఆ! తేతి :- ఇక్కడ ఉపసర్గ యైన “పి అనే శబ్దం వ్మివలంభశ్ళంగార 
వ్యంజకంగా ఉన్నది. 

వి. “వివేక పధ్యంసాత్"” ఆనే పదంతో ఏక దేశ మైన “పి అనే ఉపసర్గ 
“ఆత్యధికంగా' అనే ఆర్దాన్ని సూచిస్తుంది, ఆందుచేత “వివేకం వూరి గా నశించి 
పోవడంవల్ల” అనే ఆర్థం లభిస్తుంది. ఈ విధంగా “వ” అనే ఉపసర వ్మివలంభ 

౧ శృంగారవ్యంజకంగా ఉన్నది అని భావం. 

అవ, నిపాతరూపమైన వదై కదేశం ఏరరసవ రంజకం అవడానికి ఉదా 
హరణం చూపుతున్నాడు. 

11! ' 
rr pr! 
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లో కృతం చ గర్వాభిముఖం మనస్వయా 

కిమన్య దేవం సిహతాళ్ళ నో ద్విషః, 

తమాంసి తిష్టన్సి హీ తావదంశుమాన్ 

న యావదాయాత్యుదయా (ద్రిమౌలిమ్. 108 
వృ, అత తుల్యయోగితాద్యోతకస్య “చ ఇతి నిపాతస్య. 

వ్యా. కృతమితి :. రాజుతో మంతులు అంటూన్న మాటలు. త్యయాడు 

సీచేత, మనః = మనస్సు, గర్వాభిముఖమ్ = గర్యమునకు అభిముఖమైనదిగా, 

కృతం చ = చేయబడింది. అన్యత్ కిమ్ = ఇంక ఏమున్నది? నః = మనయొక్క. 

ద్విషః == శ్యతువులు. ఏవమ్ = ఈ విధంగా, నిహతాః చ=చంపబడినారు. ఆంకు 

మాన్ = సూర్యుడు, యావత్ = ఎంతవరకు, ఉదయ్యాదిమౌలితామ్ = ఉదయ 
పర్వతానికి శిరోభూషణత్వాన్ని, న యాతి = పొందడో, తావత్ = అంతవరకు 
మామే, తమాంసి = చీకట్లు, తిష్టన్ష్తి హీ = ఉండును కదా? 

అతేతి :. ఇక్కడ తుల్యయోగితను ద్యోతింపచే'సే 'చి అనే నీపాత 

వీరరస్మప్రకర్షను సూచిస్తూన్నది. 

వి. ఇక్కడ మనస్సును గర్వానికి అభిముఖంగా చేయడం, శృతుసంహారం 

అనేవి రెండూ ఒకే కాలానికి చెందడం (ఏకకాలత్యం) అనే ఒక ధర్మంతో 

సంబంధించినట్టుగా “చి కారం ద్యోతింపచేస్తూన్నది. అందుచేత తుల్యయోగితా 

లంకారం. ఈ విధంగా కుల్యయోగి తాలంకారద్యోతక మై నీచ "అనే నిపాత వీరరస 

(ప్రకర్షను సూచిస్తూన్నది అని అర్థం. అన్నీ (పకృతాలు, లేదా అన్నీ ఆ[వకృతాలు 

ఆయిన అనేక వస్తువులు (ఒకటికి మించిన వస్తువులు) ఒకెధర్మంతో సంబంధించి 

నట్లు వర్ణిస్తే తుల్యయోగి తాలంకారం. ఆందుచేత ఇక్కడ తుల్యయో గితాలంకారం 

అని మమ్ముటుని అభ్మిపాయం అని తోస్తుంది కాని వ్యాఖ్యాతలు ఇక్కడ ఊన్న 

తుల్యయోగితా అనే పదానికి “తుల్యకాలం యోగః సం బనః యయోః తౌ తుల్య 

యోగినౌ. తయోః భావః తుల్యయోగితా” అనే వ్మిగహంచేత ఒకే కాలంలో 

సంబంధం కలిగిఉండడం అని అర్జం చెప్పి *“తుల్యయోగి తాద్యోతకస్య” అనే పదా 

నికి 'సముచ్చయాలంకారద్యోతకమైని అని ఆరం చెప్పినారు రెండు |కియలు 

ఒకే కాలంలో జరిగినట్లు వర్చిస్తే సముచ్చయాలంకారం. ఇక్కడ మనోగర్వాభి 
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ముఖీకరణ_శ తుహనన్మక్రియలు రెండూ ఒకే సమయంలో జరిగినాయి గాన ఇది 

-సముచ్చయాలంకారం అని ఏరి ఆభీ| పాయం. 

'చి “వా “తు మొదలైనవాటికి నిపాత లని పెరు. ఇవి సముచ్చయం 

(కలవడం) మొదలైన అర్థాలను ద్యోతింపచేస్తాయి. అనగా “రామః లక్ష్మణః” 

అని పయోగించినప్పుడు “రాముడూ లక్ష్మణుడూ కలిసి" అని ఆర్థం ఆ పదాలే 

బోధిసాయి. కాని “చి అనేదానిని చేర్చి “రామ లక్ష్మణ; చ” అని అన్నట్టయితే 

ఆ ఉన్న అర్జాన్నే “చి అనేది సృష్టికరిస్తుంది. సముచ్చయం అనే అర్ధాన్ని ఇది 

బోధించదు. ద్యోతకత్వం అంటె ఇదే. 

'చి మొదలైన నిపాతలు ఆవ్యయాలు, వ్యాకరణశాస్త్రం (ప్రకారం అవ్య 

యాలు కూడా స్వతం్యతపదాలే. అలాంటప్పుడు 'చి అనేది పదైకదేశం కాదు 

కదా? ఇక్కడ దీనిని పదై క దేశంగా (గహించి పదై క దేశద్యోతకత్వానికి ఊదా 

హరణంగా చూపడం ఆయుకం కదా అనే ఆశంక కలగవచ్చు. “చి మొదలైన 

నిపాతలను స్యతం తంగా కాక ఇతరపదాలతో కలిపి మ్మాతమే ప్రయోగిస్తారు, 

ఆందుచేత ఏటికి పదై కదేశత్యాన్ని ఆరోపించి ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది” 

ఆని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు సమాధానం చెప్పారు. “చి మొదలైనవాటికి చేర్చిన 

“సుప్' (పత్యయాలు లోపించి [కృతిమాత మే మిగులుతుంది గాన పదైక 

దేశం అని చెప్పబడింది” అని మరికొందరి వ్యాఖ్యాతల సమాధానం. 

ఆవ. సర్వనామ-[పాతిపదికాదులు చాలా కలిసి వీరరస వ్యంజనచే యడా 

నికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ రామో౬సౌ భువనేషు వ్మికమగుతై 8 (ప్రాప్తః (ప్రసిద్ధిం పరా 
మస్మద్భాగ్యవిపర్యయాద్యది పరం దేవో న జానాతి తమ్, 
వస్తీవెష యశాంసి గాయతి మరుద శ్రస్యెకబాణాహతి 
(శే జీభూత విశాలతాలవివరోర్లీర్డైః స్వర 8 సవ భః. 109 

వృ. ఆక్రాసావితి, భువనేష్వితి, గుణై రితి సర్యనామ| పాతిపదిక 
వచనానాం న త్యదితి న మదితి అపి తు అస్మ దిత్యస్య సర్వాషేపిణః 
భాగ్య విపర్యయాదిత్సన్యథాసంపతి, ముఖేన న త్వభావముఖేనా భిధానస్య. 



చతురోలాసం 207 ఇళయ 

వ్యా. రామః ఇతి:.. రాఘవానందం అనే నాటంకలో విఖీషణుడు రావణు 
నితో అంటూన్న మాట లివి. అసౌ = ఖరాదుల్ని చంపిన ఆ, రామః = రాముడు, 
విికమగుణై ః=పరాకమమువలన కలిగిన గుణములచేత, లేదా పరాక్రమముచేతా, 
సద్దుణములచేతా, భువనేష = అన్ని లోకములలోను, పరామ్ == గొప్ప, (పసిద్దిమ్ 
= (పసిద్ధిని, పాపః = పొందినాడు. తమ్ = అట్టి రాముణ్ణి గూర్చి, దేవః == 
[ప్రభువు ఆయిన నివు, న జానాతి యది == ఎరుగకపోయినట్టయితే అవి, అస్మ 

ద్భాగ్యవిపర్యయాత్ పరమ్ = మా భాగ్యము వై సరీత్యమువలననే, ఏషః = ఈ, 
మరుత్ _ వాయువు, వస్టీవ = సో తపాఠకుడు వలె, ఏక బాణాహతి। శేజీభూత 

విశాల తాలవివరో ద్గీర్రెః = ఒక్క బాణముదెబ్బచేత వరసగా ఏర్పడిన పెద్ద తాల 

వృక్షముల రంధ్రముల నుండి విడవబడిన, సప భిః = ఏడు, స్వరైః= స్వరముల 

చెత, యస్య = ఏ రామునియొక్క, యశాంసి = కీర్తులను, గాయతి _ గానము 

చేయుచున్నదో. 

అతేతి:_ ఇక్కడ “ఆసౌ' అనీ, భువనేషు అనీ, “గుణైః! అనీ సర్వ్యనామ 

[పాతిపదికవచనములకు, “త్వత్” అని కాకుండా “మత్” అని కాకుండా, అందరినీ 

(గహించే “అస్మత్?” అనే దానికీ, అభావముఖంచేత కాకుండా. మరొకవిధంగా అయి 
పోవడం అని చెప్పడానికై [పయోగించిన '“భాగ్యవిపర్యయాత్ ' అనేదానికీ వీరరస 
వ్యంజకత్వం. 

వి. “అసౌ” అని సర్వనామశబ్దం [పయోగించబడింది. దీనిచేత “ఖరదూష 

ణాదుల సంహారకుడుగా (పసిద్ధడెన “ఆ” రాముడు” అనే ఆర్థం గమ్యం అవు 

తున్నది. 'భువనేషు' అనడంచేత “ఈ నగరంలోనో, [గొమాదులలోనో కాదు; 

అన్ని లోకాలలోను” అనే అర్థం గమ్యం అవుతూన్నది. “భువన అనే |పాతిపదిక 

బహువచనమూ కూడా ఇందుకు సహకరిస్తున్నాయి. గుణైః” ఆనే బహువచనం 

చేత అసంఖ్యాకములై న సద్దుణాలు గమ్యం అవుతున్నాయి. ఈ విధంగా మూడు 

పదాలలో సర్వనామ- పాతివదిక _వచ నాలు అర్జవిశషసూచకంగా ఉన్నాయి. 

అదే విధంగా “త్వద్భాగ్యవిపర్యయాత్ " (నీ భాగ్యవై పరీత్యంవల్ట) అని కాని “మద్ 
థాగ్యవిపర్యయాత్” (నా భాగ్యవై పరీత్యంవల్ల) అని కాని కాక “అస్మద్భాగ్య 

విపర్యయాత్” అనడంచేత “మనఅందరి, అనగా రాక్షసు లందరి, భాగ్యవై పరీత్యం 
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వల్ల” అనే అరం వస్తుంది. ఆదే విధంగా “మన దౌర్భాగ్యంవల్ల అని అనకుండా 

'భాగ్యం విపరీతం అవడం వల్లో అని చెప్పడ ౦లో “మనం నిజానికి మంచి భాగ్యం 

ఊన్న వాళ్ళమే, ఇప్పుడు ఆ రాముజ్జి గూర్చి నీవు తెలుసుకోకపోవడం మన 

భాగ్యం చెడిపోవడంవల్లనే” అనే ఆర్థం గమ్యం అవుతున్నది. ఈ విధంగా ఇవన్నీ 

కలసి వీరరసవ్యంజకాలుగా ఉన్నాయి అని భావం. 

ఆవ: అనెకములైన ఆంళాలు కలిసి శృంగారర సాన్ని వ్యంజింపచేయ 

డానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో॥ తరుణిమని కలయతి కలా 
మనుమదనధనుర్భు)వోః పఠత్య (గే, 
ఆధివసతి సకలలలనా 
మౌలిమియం చకితహరిణచలనయనా. 101 

వృ. అత ఇమనిజవ్యయీభావకర్మభూతాధారాణాం స్వరూపస్య, 
'తరుణత్వే' ఇతి, “ధనుషః సమీపే ఇతి, “మౌలౌవసతి ఇతి త్వాదిభి 
స్తుల్యే ఏషాం వాచకత్వే అస్తి కశ్చిత్ స్యరూపస్య విశేషో యశ్చమ 
త్కారకార్సీ స ఏవ వ్యజ్షుకత్యం |పాష్నోతి, 

వ్యా. చకితహరిణచలనయనా = భయపడిన లేడియొక. చంచలములైన 
నేతాల వంటి నేతాలు గల, ఇయమ్ == ఈమె, తరుణిమని = తారుణ్యము, 
కలామ్ =కటాక్షవిెపాదిరూపమైన కళను, కలయతి=నేర్పుచుండగా, (భువోః 
జక నుబొమ్మలయొక్క, అగే = అగభాగము, అనుమదనధనుః = మన్మథుని 
ధనస్సు దగ్గర, పఠతి = కళలను పఠించుచుండగా, సకలలలనామౌలిమ్ _ 
సమస్తమైన శ్రీల శిరస్సును, అధివసతి = అధిష్టించుచున్న ది, 

ఆ తేతి!. ఇక్కడ' ఇమనిచ్ *.ఆవ్యయీభావ- కర్మభూకాధారాల స్వరూపం 
శృంగారవ్యంజకంగా ఉన్నది, ఇవి 'తరుణతేే” 'ధనుషః సమీపే” “మౌలావసతి' 
అనే వాటికి ఏ అర్జాలో ఆ అర్జాలనే బో థీస్తున్నా కూడ వీటి స్వరూపంలో 
చమతాాారజనక మైన ఒకానొక విశేషం ఉంది అదే వ్యంజకం అవుతూన్నది. 
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వి. 'తరుణత్వే' అంటే ఏ అర్థ మో 'తరుణిమని' ఆంటే కూడా అదే ఆర్థం. 

ఆయితే ఇక్కడ “'తరుణత్వే 'కి బదులు “తరుణిమని'ఆని *ఇమనిచ్” పత్యయం 

చేర్చగా ఏర్పడిన సుకుమారమైన రూపం (పయోగించడంలో సౌకుమార్యం 

ద్యోతితం అవుతున్నది. “మదనధనుషః సమీ పే”అఆని పయోగించకుండా “అను 

మదనధనుః'ఆని అవ్యయీభావసమాసం పయోగించడంలో కూడా ఒక అందం 

ఉంది. 'వస్' ధాతువును “అధి” అనే ఉవసర్గ చేర్చి పయోగించినపుడు దేనిమీద 

నివసిస్తూన్నట్టు చెప్పబడుతుందో ఆ ఆధారం 'కర్మ' అవుతుంది అని 'ఉపాక్య 

ధ్యాజ్వసః'అనే పాణిని సూతం (1.4.48) చెపుచున్నది. దాని పకారం “సకల 

లలనామౌలిమ్ అధివసలతి' అన్నప్పుడు'మౌలి 'శబ్దం కర్మఅఆయి ద్వితీయావిభ క్రిలో 

[పయోగించబడింది. “అధి” లేనిపక్షంలో “సక లలలనామౌలౌ' అని స వ్రమీవిభ కలో 

[పయోగించ బడి ఉండేది, ఈ విధంగా ద్వితీయా విభ క్రిలో పయోగించడంలో ఒక 

ఆందం ఉంది. ఇది సహృదయెక వేద్య మే కాని స్పష్టంగా చెప్పడానికి శక్యం కాని 

చమత్కారం. ఈ అంద మైన పయోగాలచేత శృంగారరసం వ్యంజింపబడుతూన్న 

దని భావం. 

ఆవ్యయీభావసమాసంలో పూర్వవదార్దానికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అందు 

చేత “అనుమదనధనుః' ఆని అనడంలో ఉతర పదార్థ మైన ధనస్సుకు |పాధాన్యం 

లేదని తెలుస్తూన్నది గాన మన్మథుని ధనస్సుతో పని లేకుండగానే ఈమె |భూల 

తాగం కామిజనమనోవిజయం చేస్తుంది అని భావం. “మౌలౌ వసతి' అని ఆధా 

రార్లక మైన సప్తమీవిభక్తిని ఉపయోగించిన పక్షంలో “మౌలిలో ఎక్కడో ఒక 

చోట నివసిస్తుంది” అనే ఆర్థం కూడా రావచ్చు. “వూల్రిమ్' అని ద్వితీయా 

విభ కిని పయోగించడంతేత “మాలిని అంతసీ వ్యాపించి నివసిస్తుంది" అని అర్హం 

గోచరిస్తుంది అని వ్యాఖ్యాతలు |వాసీనారు. ఇదేదో (వాయాలి కదా అని (వాసివట్టు 

కనబడుతుంది. “ధనుషః సమీపే” లేదా *ధనుఃసమీపే' అని ప్రయోగించినా 

ధనస్సుకు అ పాధాన్యమే. “త్రిలేషు తైలమ్” ఇత్యాదుల్లో కూడా అభివ్యాపకత్వం 

ఊంది కదా? కర్మ అయినంత మ్మాతాన అభివ్యాపక త్వం అని చెప్పడానికి ప్రమాణం 

ఏముంది. ఇక్కడ |పయోగించినపదాలలో అర్య భేదం లేకపోయినా శృంగార 

రసానుగుణమైన ఒక విధమైన సొగసు ఉంది అని చెప్పడమే మమ్మటుని 

అభిపాయం. 

14 
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వృ. ఏవమన్యేషామపి బోధ్యమ్. వర్షర చనానాం వ్యష్తాకత్వం 

గుణస్వరూపనిరూపణే ఉదాహరిష్యతే. అపిశబ్లాత్ (ప్రబన్దేష. నాటకాదిషు, 
ఏవం రసాద్నాం పూర్వగణిత భేదాబ్యాం సహ షడ్చేదాః. 

రౌ, భేదా స్తదేకపజ్బాశత్. 

వృ, వ్యాఖ్యాతాః, 

కా. తేషాం చాన్యోన్యయోజనే. 48 

సంక రేణ తీరూ పేణ సంసృష్యా చెకరూపయా. 
6 రా 

వృ. న కేవలం శుద్దా ఏవై కపజ్బాశద్భేదా భవన్సి, యావత్తేషాం 

స్వభఖేదై రేకపజ్బాశతా సంశయాస్పదతేన, ఆను గాహ్యాను గాహ 

కతయా, ఎకవ్యష్టుకానుుపవెశేన చేతి తివిధేన సంకరేణ పరస్పర 

నిర పేక్షరూపయా ఏక్కపకారయా సంస్పష్ట్యా చేతి చతుర్శిర్లుణ నే-_ 

కా, వేదఖాల్టివియచ్చన్దాంః (10404) 

ఏ. శుద్దభేదైః సహ 

కా. శరేషయుగఖేనవ;ః (10455) 44 
a) 

వృ. తత్ర దిజ్యా[తముదా[హియతే. 

వ్యా. ఈ విధంగానే ఇతరములైన ప దైకదేశాదులకు ఉన్న వ్యంజకత్వాన్ని 
తెలుసుకొనవలెను. వర్దాలక్రీ, రచనలకీ (కూర్పులకి ఉన్న వ్యంజకత్యానికి ఉదా 
హరణలు గుణాల స్వరూపాన్ని నిరూపించేటప్పుడు (అష్ట మోల్హాసంలో ) చూప 
ఐడగలవు. “పదైక దేశరచనావర్తేష్వపి రసాదయః*"అనే కారికార్టంలో “అపి' 
అనడంచేత నాటకాది|పబంధాలలో కూడా రస్తాదులు వ్యంజింపబడతా యని 
[గహించవలెను. 

ఏవమితి:. ఈ విధంగా రసాదులకు వెనక చెప్పిన రెండు భేదాలతో ఆరు 
భేదాలు ఏర్పడతాయి. 
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వి. ముందు వాక్య పకాశ్యం, పద(పకాశ్యం అని రెండు భేదాలు చెప్ప 

బడ్డాయి. ఆ రెండూ, ప దైెకదేశ_రచనా._వర్ష.| పబంధ (ప్రకాళ్యాలనే నాలుగూ 

కలపగా అలక్షుకమాలైన రసాదులకు ఆరు భేదాలు ఏర్పడతాయి అని ఆర్థం. 

భేదా ఇతి : తత్ = ఆ కారణంవలన, ఏకపజ్బాశత్ = యభై ఒక్క, 

భేదాః = భేదాలు. 

వ్యాఖ్యాతాః == వివరించబడిన ట్రై. 

వి. వెనుక చెప్పినట్టు అర్జాంతర సంక మిత వాచ్యం, ఆత్యంతతిర స్కృృత 

వాచ్యం ఆని అవివక్షితవాచ్యం మొదట రెండు విధాలు, వాటిలో ఒక్కొక్కటి 

పదగతం, వాక్యగతం అని రెండేసి విధాలు. ఈ విధంగా అవివక్షితవాచ్యానికి 

మొతం నాలుగు భేదాలు. వివక్షి తాన్యపర వాచ్యధ్యనులలో అసంలక్ష్య_కమధ్య్వని 

పెన చూపినట్లు ఆరు విధాలు. సంలక్ష్య కమధ్వనికి నలభై ఒక్క భేదాలు. ఎట్టి 

నగా- శబృశకి మూలధ్వని ఆలంకారధ్యని అనీ, వస్తుధ్వని అనీ రెండు విధాలు. 

ఆవి ఒక్కాక్క-టి పదగతం, వాక్యగతం అని రెండు విధాలు, ఈ విధంగా శబ్ద 

శకి మూలానికి నాలుగు భేదాలు. అలంకారం, వస్తువు అని ఆర్థశకి మూలక 

ధ్వని ముందుగా రెండు విధాలు. అర్థం స్వతఃసంభవి కావచ్చు, కవిపౌఢోక్తి సిద్ధం 

కావచ్చు, లేదా కవినిబద్దపౌఢోకి సిద్దం కావచ్చు. అందుచేత పెన చెప్పిన రెండు 

ఖేదాలూ ఒక్కొక్కటి మూడు విధాలు అవడంచేత మొత్తం (2x98) ఆరు 

భేదాలు. అర్థాలలో ఒక్కొక్కటి వస్తువు, ఆలంకారమూ అని రెండేసి భేదాలు. 

మొత్తం (6x2 పన్నెండు భేదాలు. ఏటిలో ఒకొ్క్కాక్కాటి పదగతము, వాక్య 

గతమూ, (పబంధగతమూ అని మూడేసి విధాలు. ఈ విధంగా అర్థశ క్రిమూలక 

ధ్వనిలో మొత్తం ముప్పెఆరు భేదాలు. శబ్దారైభయశక్తిమూలానికి ఒకటే 
ఇదం. ఈ విధంగా అసంలక్షుకమధ్యని భేదాలు ఆరు (6), అవివక్షిత వాచ్యధ్యని 

భేదాలు నాలుగు (4), సంలక్ష్యుక మధ్యనిలో శబ్లాశకి మూలధ్యనిభేదాలు నాలుగు 

(4); అర్హశ క్రిమూలద్ధ్వని వేదాలు ము_ప్పైఆరు (86), ఉభ యశ కి మూలధ్యని 

ఒకటి (1. ఇని అన్నీ కలవగా (6 (డీ కీ! 86 1=91) శుద్దధ్యనికి 

యాభై ఒక్క భేదాలు ఉంటాయి, మరొక విధమైన ధ్వనితో కలవనిదానిని “శుద్ధ 

ధ్వని” అసి కలిసినదానిని 'మ్మిశధ్వని' అనీ ఆంటారు, 

ఈ యాభై ఒక్క శుద్దధ్వని భేదాల పేర్లు విద్యానాథుడు పతాపరుదీయంలో 
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స్పష్టంగా వాకాడు. తెలుగులో అనువదిస్తే పేరు "పెద్దవి అయిపోతాయి; సంస్క 

తంలో కూడా పాఠకులకు సృష్టంగానే అర్థం అవుతాయి అనే ఉద్దేశ్యంతో వాటిని. 

యథాతథంగా చూపుతున్నాం- 

వదగ తారానరసం క మితా వివక్షితవాచ్యధ్వని, 
గ్ా 

వార్శగతారాంత రసంక మితావివక్షితవాచ్యధ్వని , 
ల ర్ ఇ 

ం పదగతాత్యంతతిర స్కృృతావివక్షిత వాచ్యధ్వని, 

. వాక్యగతాత్య౦తతిర స్కృృతావివక్షితవా చ్యధ్వని , 

1. 

2. 

ర 

& 

ర్, పదగతశబ్దశ క్రిమూల సంలక్ష్యక మవస్తుధ్వని, 

6. పదగతశబ్దశ కి మూలసంలక్ష్య కమా లంకార ధ్వని, 

7. వాక్ళగతశళబ్దశ కి మూలసంలక్ష్యక మవస్తుధ్వని, 

8. వాక్యగతశబ్దళ కి మూలసంలక్ష్య కమాలంకారధ్వని, 

9 . పదగ తస్యతఃసిద్ధార్గశ కి మూలః వస్తునా వస్తుధ్వనిః, 

10. పదగతస్వత:ఃసిద్ధార్ధశ క్రిమూలః వస్తునా అలంకార ధ్వనిః, 

11. పదగతస్వతఃసిద్ధార్థశకి మూల: అలంకారేణ అలంకార ధ్యనిః, 

12. పదగతస్వతఃసిద్ధార్గశకి ము+లః అలంకా రేణ వస్తుధ్వనిః, 

18. వాక్యగతస్వత:ఃసిదారశకి మూలః వస్తునా వస్తుధ్వని) 
అధి - జాకీ కాజాజ్ 

1&4. వాక్యగతస్వత ఃసిద్ధార్భశ కి మూలః వస్తునా అలంకార ధ్యనిః, 

రీ. వాక్యగతస్వతఃసిదారశకి మూలః అలంకారేణ అలంకార ధ్వనిః,£ 
6 థా 

16. వాక్యగ తస్వత:ఃసిద్దార శ కి మూల: అలంకారేణ వస్తుధ్వనిః, 
C8 = కో 

17. (పబన్తగతస్వత:ఃసిదార ళకి మూలః వస్తునా వసుధ్వనిః।; 
థి ar. J జీ —_ 

18. (పబన్షగత స్యతఃసిదార శకి మూలః వసునా అలంకార ధ్యనిః, 
© 6 అ — ఆల్ 

19. వబన్లగతస్వత సిదారశకి మూలః అలంకారేణ అలంకార ధ్యనిః, 
© థి హః 
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90. (వ్రబన్టగ తస్వతఃసిద్ధార శకి మూ ౨: అలంకారేణ వస్తుధ్యనిః, 

21. వ 

22. వ 

28. ప 

24. 

25, 

26. 

27. 

28. 

29. 

. (ప్రబన్టగతకవిపౌఢోక్తిసి 

. _పబన్షగత కవి _పౌథోక్తి సిద్దా 

. BOs 

పదగ తకవిపొడఢో క్రి సిద్ధారశకిమూలః వస్తునా వస్తుధ్యనిః, 

దగతకవిపొడో కి సిద్దార్శశక్తిమూలః వస్తుశా ఆలంకారధ్వనిః, 

పదగతక వి పౌఢోకి సిద్ధార్హళకిమూలః అలంకా రేణ ఆలంకారధ్య్వనిః, 

పదగ తకవి పౌఢోక్తిసిదార శకి 
ఠీ థి శ 

ద మూల; ఆలంకారేణ వస్తుధ్యనిః, 

వాక్యగ తకవి పౌఢోకి, సిద్ధా ర్లశ కిమూలః వస్తునా వస్తుధ్వనిః. 

వాక్యగతకవిపౌఢో క్తిసిధ్ధార్గశకి మూలః వస్తునా అలంకారధ్వనిః. 

వాక్యగ తక వి పౌఢోకి సిద్ధారశక్తిమూలః అలంకారేణ వస్తుధ్యనిః. 

వాక్యగ తకవిపౌఢో క్రిసీద్దార శ కి. మూలః ఆలంకారేణ అలంకారధ్వనిః. 

(పబన్దగతకవి_ పౌఢోకి సి ద్ధార్గశకిమూలః వస్తువా వస్తుధ్వనిః, 

ద్రార్గశకిమూలః వస్తునా అలంకారధ్యని 8. 

ర్లశకిఘూ లః ఆలంకారేణ అలంకారధ్వని:ః, 

_పబస్ట గ తక ది పౌఢో కి సిద్ధా ధ్రారృశకి మూలః ఆలంకారేణ వస్తుధ్వనిః, 

. పద గతకవిని బద్దోక్తిసిద్ధా ర్లశకి మూలో వస్తుశా వస్తుధ్వనిః, 

. పదగ తక విని బద్దోక్తిసిద్దార్థ శక్తిమూలో వస్తునా అలంకారధ్యనిః, 

. పదగతకవినిబద్దోక్తిసిద్ధార శ కి మూలః అలంకారేణ అలంకారధ్యనిః, 

. పదగతక విని బద్దోక్తిసిద్ధా ద్ధార్శశక్తిమూలః అలంకారేణ వస్తుధ్యనిః, 

కిసి దారశకి, మూల; వనునా వస్తుధ్యనిః, 
—- ది శథ — నానీ 

. వాక్యగ తక విని బద్ధ సిద్ధార్సశకి మూల; వస్తునా అలంకార ధ్వనిః; 

. వాక్యగతకవినిబ బదోకిసి epg మూలః అలంకారేణ ఆలంకారధ్వనిః . 
0 

40. వాక్యగతక విని బద్దోక్తిసిడ్జ ర్లళక్సి మూ; అలంకార్రేణ వస్తుధ్వనిః, 
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41. (పబనగ తక వినిబదోకిసీదార శకి మూలః వస్తునా వస్తుధ్వనిః, 
థి అ= ధిథి — _ 

42. _పబస్థగతక విని బద్దోక్తిసిదధ్ధార్భ శకి మూలః వస్తునా అలంకారధ్యనిః, 

లీ. |పబనగతకవినిబద్లోకిసిదారశ కి మూలః ఆలంకా రేణ అలంకారధ్వనిజ 
0౧ ధా ధ థి — 

44. పబనగతకవినిబద్లోకిసిదారశకి మూలః ఆలంకా రేణ వస్తుధ్వనిః. 
0 ధా 6 ఆ - 

49, పబన్దగతాసంలక్ష్య క మవ్యజ్య:ః ర సాదిధ్యనిః, 

46. వాక్యగ తాసంలక్ష్య క మవ్యజ్ఞ్యః రసాదిధ్వనిః, 

&7. పదగతాసంలక్షగ్మక మవ్యబ్యః రసాదిధ్వనిః; 

48. పదైక దేశ గతాసంలక్ష్య క్రమవ్యజ్ఞ్యః రసాదిధ్యనిః, 

శీల, ర చనాగతాసంలక్ష్య క మవ్యజ్ఞ్యః రసాదిధ్యనిః, 

50. వర్ణగ తాసంలక్ష్యక మవ్యజ్ఞ్య్యః రసాదిధ్యనిః, 

ర్1. వాక్యగతోభ యశ కి మూల: రసాదిధ్వనిః. 

ఇవి యాభై ఒక్క శుద్రధ్వని భేదాల పేర్లు, 

లేషామ్ ఇతి ;_ శేషామ్ _ ఆ యా భై ఒక్క భేదాలయొక్క- , అన్యోన్య 
యోజనే = పరస్పరం గుణనం చేయగా, (తీరూ పేణజమూడువిధాలైన, సంక రేణ 
=సంకర చెత, ఏకరూపయా = ఒక విధమైన, సంసృష్ట్యా య సంసృష్టిచేతా,. 
వేదఖాబ్ధివియచ్చన్నారిః = పదివేల నాలుగువందల నాలుగు బేదాలు ఏర్పడుతాయి. 

న కేవలమ్ ఇత్యాది- కేవలం యా భై ఒక్క శుద్దధ్వనిభేదాలే కొదు; ఆ 
యాభై ఒక్క భేదాలను తమ యా భెఒక భేదాలతోను గుణించి, తరవాత ఆ 
మొతాన్ని సంశయాస్పదత్యము, అను గాహ్యానుగాహకభావమూ, ఏకవ్యంజకాను 
(పవేశమూ ఆనే మూడు విధాలైన సంకరం, పరస్పరనిర 'పేక్షరూపమె ఒకే విధ 
మైన సంసృష్టి అనే నాలిగింటితోను గుణించగా మొతం పదివేల నాలుగు వందల 
నాలుగు (10404) సంకీర్ణధ్వనిభేదాలు ఏర్పడతాయి. 

వి. రెండూ లేదా అంతకి మించిన శుద్ధ భేదాలు కలిపిలే మొతం 10404 
సంకీర్ల ధ్వనిభేదాలు ఏర్పడతాయి, యాభై ఒక్క కుద్ద భేదాలను యాఖై ఒక్క శుద్ద 
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భేదాలతో గుణిస్తే రెండు వేల ఆరు వందల ఒక భేదాలు (d1x8t= 2601) 

లభిసాయి. ఇవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసినప్పుడు వాటికి సంకరం కాని, సంసృష్షి 
కమా, టె 

కాని కలుగుతుంది. సంకరం మూడు విధాలు; సంసృష్టి ఒక విధం. మొతం నాలుగు 

విధాలు. ఈ నాలుగుతో పె సంఖ్యను గుణించగా పదివేలనాలుగువందల నాలుగు 
భేదాలు (2601 <4 = 10404) ఏర్పడతాయి అని భావం. 

“వేద ఖాద్దివియ చ్చన్ధా?: అనేది 10404 అనేసంఖ్యకు సంకేతం. పెద్ద. 

సంఖ్యల్ని శ్లోకాలలో ఇమడ్చి చెప్పేటప్పుడు సంస్కృతభాషలో ఉపయోగించే 

సంకేత పద్ధతులలో ఇది ఒకటి. వేదాలు నాలుగు కాబట్టి 'వెద' అనగా నాలుగు 

(4). “ఖ' అనగా ఆకాశం. అనగా శూన్యం. సున్న (0). సము[దాలు నాలుగు 

కాబట్టి “అబి” అనగా నాలుగు (4). వియత్ అనగా ఆకాశం. అనగా సున్న 

(0). చందుడు ఒక్కడే కాబట్టి “చంది అనగా ఒకటి(1). ఈ అయిదు అంకెల్నీ 

వరసగా [వ్రాయగా 40401 అవుతుంది. అయితే “అజ్కానాం వామతో గతిః” 

(అంకెలు కుడినుంచి ఎడమకు చదవాలి అని నియమం. అందుచేత పె ఆంకెలు 

కుడినుంచి ఎడమకు చదవగా “10404 వచ్చింది. 

సంకరం, సంసృష్టి అనేవి అలంకారాల విషయంలో చెప్పేవి. ఒకే 

శ్లోకంలో లేదా వాక్యంలో రెండు లేదా అంతకు మించిన ఆలంకారాలు ఉన్నట్ట 

యితే అవి పాలు నీళ్లూ లాగ కలిసిపోతే అది సంకరం. బియ్యం నువ్వులు లాగ 

కలిసినట్టయితే అది సంసృష్టి. సంకరం మూడువిధాలు. ఇక_డ ఉన్నది ఈ 

అలంకారమా, ఆ అలంకారమా ఆని సంశయం కలిగితే అదొక భేదం. దీనికి 

సంశయసంకరం అని పేరు. రెండు అలంకారాలలో ఒకటి రెండవదానిమీద ఆధార 

పడి ఉస్నట్లయితే అది రెండవభేదం. దేనిమీద ఆధారసడిందో అది అను గాహకం 

(అన్ముగహించేది) ఏది ఆధారపడిందో అది అన్ను గాహ్యం (అన్నుగహించ తగినది). 

ఈ విధంగా ఆ రెండు ఆలంకారాలకీ మధ్య సంబంధం అను.గావ్యోనుగాహక 

భావసంబంధం. ఆందుచేత దీనికి అనుగాహ్యాన్నుగాహక భావసంక రం అని పేరు. 

ఒకే వ్యంజకం రెండు అలంకారాలు వ్యంజింపచే"స్తే అది మూడవ రకమైన సంక 

రం. ఇంక రెండు ఆలంకారాలు ఒకదానితో ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా 

స్వతంతంగా వివిక్తంగా ఉంటే అది సంసృష్టి. ఈ విషయం అలంకార పక 

రణంలో స్పష్టం అవుతుంది. (పస్తుతంలో ఆ యా ధ్వనులు కలిసినప్పుడుకూడా 

(తివిధసంకరం కాని, ఒకే విధమైన సంసృష్టి కాని ఉండవచ్చును అని భావం. 



916 కావ్య ప్రకాశ 

ఈ భేదాల సంఖ్య విషయంలో (పతాపర్నుదీయకర్త విద్యానాథుడు, 

వ్యాఖ్యాత కుమారస్వామి చెప్పినది యు క్రిసంగతంగా ఉంది. “పెన చెప్పిన 

యాబి. ఒక్కా భేదాలలో మొదటిదానికి ఒకొక్క దానితో సంబంధం ఏర్పడగా 

యాబై ఒక్క మ్మిశ భేదాలు. రెండవదానికి యాబై భేదాలు. మూడవదానికి నలబై 

తొమ్మిది భేదాలు. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి తగ్గతూపోగా మొత్తం మి శ భేదాలు 

ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఆరు మ్మాతమే (1826) అవుతాయి. ఉదా 

హరణకి. అవివక్షితవాచ్యధ్వని వివక్షికాన్యపర వాచ్య ధ్వనితో కలిసినప్పుడు అదొక 

భేదం. వివక్షితాన్యపర వాచ్మధ్యని అవివక్షితవాచ్యధ్వనితో కలసినప్పుడు ఇది పై 

భేదంలోనే ఆంతరతం అయిపోతుంది కదా? అందుచేత దీన్ని మరొక భేదంగా 

పరిగణించ కూడదు. ఇదేవిధంగా వస్తుధ్వనికి అలంకారధ్వనితో సంబంధం కలిగినా, 

ఆలంకార ధ్వనికి వసుధ్వనితో సంబంధం అని చెప్పినా ఒక టే కదా? ఆ రెండూ 

వేరు వేరు మిశాలు అవడానికి ఏలు లేదు. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క భేదాన్ని 

తగ్గించుకుంటూ పోగా వచ్చిన మొత్తం ఒక వెయ్యి మూడువందల ఇరవై ఆరు 

(1886)ని సంకర. సంసృష్టిభేదసంఖ్య ఆయిన నాలుగు (ఉతో గుణిస్తే మొత్తం 

అయిదువేల మూడువందల నాలుగు (8804) భేదాలే వస్తాయి కాని మమ్ముటుడు 

చెపిన ఎనట్టు పదివేల నాలుగువందల భేదాలు రాకూడదు. 

“తేషాం (పత్యే క మేక కైక న్యెతె కేన సంబనే _(పథమభేదస్య ఏకపజ్బాళ 

ద్భేడాః, ద్వితీయస్య పజ్బాశత్ భేదాః, తృతీయ" స్యెకోనపణా. శో ద్చేదాః, అనేన 

క మెణ ఉత్తరోతర స్య ఏకైక భద పరిత్యాగే షడ్వింశత్యుత్తరశత తయాధిక సహస్ర 

[సంఖ్యాకాః (1826) మి శ భదాః. అవివక్షితవాచ్యస$ వివక్షితాన్యపర వాచ్యసంబన్లే 
యో భేదస సస్మిన్నేవాన ర్ఫూతో వివక్షితాన్యపర వాచ్యస్యావివక్షిత వాచ్యసం బన్లే భేదో 

న పృథగ్ఫూతః. అనేనై వ క మేణ వస్తుధ్వనేరలజ్ఞారధ్వని సం బన్షభేదో౬ ప్యలంకార 

ధ్వనేర్వస్తుధ్వనిసంబన్దాల్ న పృథగ్ఫూత ఇతి పూర్వుపూర్వస్యో ఫత్తరోత్తరసంబనై 

ఏకైక భదన్యూనతా జయా, తస్యాపి మ్మిశణస్య |తిరూపేణ సంక రేణ ఏకరూపయా 
సంసృష్ట్యా చ్ పునళ్చ్తుర్దా యోజనే చతురు త్రరశత_తయాధికపళఖ్బసహృ సాణి 

(804) భేదాః”. 
జ =_పతాపరుద్రీయం కావ్యపక రణం ర్లివ పేజి, 

శ ఘట్టంతో వ్యాఖ్యానిస్తూ కుమార స్వామి రత్నాపణవ్యాఖ్యానంలో- 

“ఆయితే అంతర్భావం చెందడంచే త పస లేని కొన్ని భేదాలను కూడా కలిపి 
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మమ్ముటుడు పదివేల నాలుగువందల నాలుగు(1 6404) భేదాలు ఎందుకు ఆంగీక 
రించాడు? ఆని ఆశంకించుకొని. “ఏమో! ఆలా ఎందుకు చేశాడో ఆయనకే తెలి 
యాలి. మనం మాతం. “ఏ విషయ మైనా యుక్తి యుక్త మైతేనే గహించాలి కాని 

ఒక మనిషిమీద ఉన్న గౌరవం చేత [గహించ కూడదు” అన్న సామెత్మపకారం 
న్యాయమైన సరణినే అనుసరించాలి అనేది విద్యానాథుని ఆభి పాయం” అని సమా 
ధానం చెప్పాడు- 

“తరి కింనిమితం కావ్య పకాశకారః అన్న ర్భావయాతయామానపికతిచన 

భేదాన్ సంగృహ్య చతురుతరచతుఃశతీయుతాయుత (10404) సంఖ్యాకాన్ 

సంసృష్టిసంకరాయత్త భేదానజీగణత్? కోవేద కింవా తత నిమిత్రమ్? తత్ 

పునస్త ఏవ తతభవనో విదాంకుర్వను. అస్మాభిసు “యుకి యుకం వచో 
గ్రాహ్యం న తు వూరుషగౌరవాత్” ఇతి న్యాయసరణిరనుసరణియేతి విద్యానాథ 
హృదయమ్”. రత్నాపణమ్, కావ్య పకరణం 55.56 "పేజీలు. 

అయితే కొందరు వ్యాఖ్యాతలు “మొదటి భేదంలో రెండవవేదం కలిసి 

ఉంది అన్నప్పుడు మొదటిదానికి _పాధాన్యం, రెండవదానికి అ _పాధాన్యం 
సూచితం అవుతుంది. ఆదే విధంగా రెండవదానిలో మొదటిది కలిసీ ఉంది 

అన్నప్పుడు రెండవదానికి పాధాన్మం మొదటిదానికి అ|పాధాన్యం గమ్యం అవు 
తుంది. ఉదాహరణకి వస్తుధ్వనికీ ఆలంకారధ్యనికీ సంబధం అన్నప్పుడు వస్తు 

ధ్వనికి పాధాన్యం అలంకారధ్యనికి ఆ పాధాన్యం. అలంకారధ్వనికీ వస్తుధ్వనికీ 

సంబంధం అన్నప్పుడు అలంకార ధ్వనికి పాధాన్యం, వస్తుధ్వనికి అపాధాస్యం 

గమ్యం అవుతాయి. ఈ అధి పాయంతోనే మమ్మటుడు ఇలా చెప్పాడు. అని 

సమర్థించడం కోనం ([పయత్నించారు. ఇలాంటి సమర్థన లన్నీ కుమారస్వామి 

చెప్పిన “పురుష గౌరవాత్' కోవలోనికి చేరుతాయి. “పాలల్లో నీళ్ల పోకారా, నీళ్ళల్లో 

పాలు పోశారా” వంటి మాటలలో ఆలాంటి భేదా లేవెనా చూపవచ్చునేమో కాని 
ఇలాంటి స్రలాలలో సమర్థ న్వపయత్నం నిరర్శకం, 

శుదేతి ;. (యాభై ఒక్క) శుద భేదాలతో కలపగా. 
థి ముల! థి 

శ రేషయుగఖేన్షవః = పదివేల నాలుగు వందల యాబై అయిదు (భేదాలు 
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అవుతాయి) శర.ల్ ఇషు-రీ యుగ.4 ఖ.సున్న. ఇందు_1= 89401. “ఆంకానాం. 

వామతోగతిః"”-10455. 

త|తేతి ;. వాటిలో దారిచూపడానికి మాతం ఉదాహరణ చూపబడు 

తున్నది, 

గాథ. ఖణపాహుణిఆ దేఅర జాఆఏ సుహఇ కింపి దే భణ్ఆ, 
రుఅఇ పడోహరవలహీఘరమ్మి అణుణిజ్ఞఉ వరాఈ. 111 

“క్షణ[పాఘుణికా దేవర జాయయా సుభగ కిమపి తే భణితా, 
రోదితి గృ హపక్చాద్భాగవలభీగృ హేఒనునీయతాం వరాకి”. 

వృ. ఆ తానునయః కిముపభోగలక్షణే ఆర్థాన్లరే సం|కమితః, 

కిమనురణనన్యాయే న ఉపభోగె ఏవ వ్యజ్ష్యే వ్యష్టకః ఇతి సందేహ. 

వ్యా సుభగ = సుందరుడా! దేవర = ఓ! మరిదీ! తే జాయయా= నీ 

భార్యచేత, కిమపి = ఏమో, భణితా = పలకబడిన, క్షణ పాఘుణికా=ఉత్సవంలో 

ఆతిథిగా వచ్చిన, వరాకీ = ఆ దీనురాలు, గృహపళ్చాద్భాగవలభీగృ హే=ఇంటి 

బడుగాక . 

ఆవ. ఏదో ఉత్సవం సందర్భంగా ఇంటికి వచ్చిన తన మరది [పేయు 
రాలిని (ఉపనాయికను) ఆతని భార్య నిందించగా ఆమె ఏడుస్తూన్నట్లు వదిన 
మరదితో చెపుతూన్న మాటలివి. అనునయం అనగా రోదనాన్ని నివరి ంపచేసే 
వ్యాపారం. ఇక్కడ ఈ శబ్దానికి తాత్సర్యానుపవతి చెత అనగా కేవలం (బతి. 

మాలుకొనడం అనే ఆర్థం చెపితే. వ్యకి యొక్క. ఆభిపాయానికి కుదరదు గాన, 
లషణ |గహించి ఉపభోగం అని అర్థం అని చెప్పవచ్చు. అప్పుడు ఆ ఉపభో 
గంళో అతిశయం వ్యంగ్యం అవడం (పయోజనం, అప్పుడు అది అవివక్షిత వాచ్య 
ధ్వని భేదం అయిన ఆర్భాంత రసం కమిత వాచ్యం అవుతుంది. లేదా- దీనికి రోదన. 
నివర్తక మైన అనునయమే (బతిమాలుకోవడ మే) అర్థం; ఉపభోగం వ్యంగ్యార్గం. 
అని చెప్పవచ్చును. అప్పుడు అది అనుర ణనరూపధ్వనిభేదాలలో ఒకటైన వివకే. 
తాన్యపరవాచ్యధ్వని అవుతుంది. ఈ విధంగా ఏ ధ్వని చెప్పాలి అనేదానికి నిర్గా 
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యక మెన (ప్రమాణం ఏదీ లేకపోవడంచేత ఇక్కడ సందేహరూపసంకరంతో 

రెండు ధ్యనుల కలయిక ఉన్నది అని చెబుతున్నాడు. 

వ్యా. అృతేతి:. “ఇక్కడ అనునయం ఉసభోగరూపమైన అర్జాంతరంలో 

(మరొక అర్థంలో) సం|క్రమిం చిందా, లేదా అనురణనన్యాయంచేత ఉపభోగమే. 

వ్యంగ్యం అవడంచేత దానికి వ్యంజకమా అని సందేహం”. 

అవ, అను గాహ్యాను గాహకరూపమూ, ఏకవ్యంజకానుపవేశరూపమూ 

ఆయిన రెండు సంకరభేదాలకూ, సంసృష్టికీ ఒక ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

ఖో స్ని గ్లశ్యామలకాన్రిలిప్తవియతో వేల్లద్బలాకా ఘనాః 

వాతాః శీకరిణః పయోదసుహృదామానన్సకేకాః కలాః, 

కామం సన్తు దృఢం కఠోరహృదయో రామోఒస్మి సర్వంస హే 

వై దేహీ తు కథం భవిష్యతి హహా హో దేవి ధీరా భవ 112 

వృ. అత 'లిప' ఇతి “పయోదసుహృదామ్' ఇతి చ అత్యన్న 

తిరస్కృతవాచ్యయోః సంసృష్టిః తాభ్యాం సహ “రామోజస్మి" ఇతి 

అర్థాన్తరసం క మిత వాచ్యస్యానుగాహ్యానుగాహక భావేన, 'రామపదలక్ష 

జై కవ్యజ్ఞాకాను పవేశెన చార్జాన్లరసం| క మితవాచ్యర సధ్వన్యోః సంకరః. 

ఏక మన్యదప్ప్యుదాహార్యమ్. 

ఇతి కావ్య|పకాశే ధ్యనినిర్ణయో నామ చతురోలాసః, 
ల 6 ౧ 

వ్యా. స్నిగ్గతి ఏ. ఇవి సీతావిరహంతో బాధపడుతున్న రాముని మాటలు. 
అ 

స్నిగ్రశ్యామలకాన్సిలిప్తవియతః = నిగనిగలాడుతున్న నల్లని కాంతిచేత 

పూయబడిన ఆకాశం గల, వేల్చద్వలాకాః = (దగ్గర ఎగురుచూ) (కీడిసూన్న 

కొంగల పంక్తులు గల, ఘనాః మేఘాలు, నీక రిణ$== తుంపర్త తో కూడిన, వాతా? 

=వాయువులు, పయోద సుహృదామ్= మేఘాల మి|తు లైన నెమళ్ళయొక |, కలాః 

=మధురము లైన, ఆనన్ద కేకాః == ఆనందంతో కూడిన కేకాధ్యనులు, సను కామమ్ 

=ఉంటే ఉండుగాక. ధృఢమ్=ఆధికముగా, కఠోరహృదయఃకఠినమైన హృద. 

యం గల నేను, రామః= సకలదుఃఖాలకీ పాతు డైన రాముడను, అస్మి = అయి 
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సీత, కథమ్ = ఎట్టు, భవిష్యతి = ఉండునో కదా! హహావో = అయ్యో! దేవి = 
ఓ! దేవీ! ధీరా = దీరురాలవుగా, భవ = ఉండుము. 

అతేతి:. ఇక్కడ 'లిప' 'పయోదసుహృదామ్* అనే వదాలలోఉన్న అత్యంత 

తిరస్కృతవాచ్యధ్వనులకు సంసృష్టి. ఆ రెండింటికీ “రామ అస్మి” అనేచోట 

ఉన్న ఆర్థాంతరసం కమితవాచ్యధ్వనితో అన్ను గాహ్యానుగా హక భావసంబంధం 

చేత సంకరం. రామ పదరూపమెన ఒకే వ్యంజకంలో చేరి ఉండడంచేత ఆర్థాం 

తరసం' కమితవాచ్యధ్యనికీ, (వ్మిపలంభశ్ళంగార) రసాసికీ సంకరం. ఈ విధం 

గానే ఇతరమి, శభేదాలకి కూడా ఉదాహరణం చూచుకోవాలి. 

వి. లేపనం అనగా ఏదైన దవవదార్థాన్ని మూర్త వస్తువుమీద వూయడం 

అని ఆర్థం. కాంతిని ఆమూర మైన ఆకాశంమీద వూయడం అనేది కుదరదు, 

అందుచేత “లిప్త” పదానికి ఇక్కడ “వ్యాపించబడిన' అని ఆర్ధం. ఆదే విధంగా 

స్నేహం అనేది చైతన్యం కలవాటితోనే కుదురుతుంది కాని ఆచేతనాలతో కుద 
రదు. ఆకాశం అచేతనం, ఆందుచేత నెమళ్ళు ఆకాశానికి మితులు అన్నా, అకాశం 

నెమళ్ళకు మ్మితం అన్నా యుక్తం కాదు గాన అక్కడ “సుహృదః అనగా కేకా 

దులద్వారా సంబంధించినవి అని అర్థం. ఈ రెండు ఆర్థాలూ కూడ వాచ్యార్థాన్ని 

పూర్తిగా కప్పీవెసి చెప్పిన లాక్షణికార్డాలు, ఇక్కడ లక్షణ అంగీకరించడానికి 

అతిశయించి లేదో అత్యధికంగా ఉండడాన్ని చెప్పడం [పయోజనం. ఈ పయో 

జనం వ్యంగ్యం. ఆనగా “లిప 'సుహృదళి అనేచోట అత్యంతతిర స్కృతవాచ్యాలైన 

వ్యంగ్యాలు. ఇవి ఒకదాని అపేక్ష మరొకదానికి లేకుండా ఈ శ్లోకంలో ఉన్నాయి; 

అందుచేత వాటికి సంసృష్టి. “రామః అస్మి" అనే వాక్యంలోని “రామః' అనేదానికి 

కేవలం 'రాముడు' అని మాత మే ఆర్థం కాదు, “ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించ 

డానికి పుట్టిన వ్యక్తిగా (పసిద్దుడెన రాముడు" అని అర్థం. అనగా 'రాముడు' 

ఆనే వాచ్యార్థం లక్షణచెత _పైనచెప్పిన అర్థానికి సంకమింపచేయబడింది (అర్జాం 

తరసం|క్రమిలం). ఈ లక్షణకు _పయోజనం రాముడు చేసుకుంటూన్న స్వనింద; 

ఇది వ్యంగ్యం. కాంతివ్యాప్తి , కేకాదిసంబంధము అత్యతిశయంతో ఉండడంచేతనే 
అవి చూచి రాముడు ఈ విధంగా తనను నిందించుకొంటున్నాడు. అందుచేత 

“లిప' “సుహృత్ శబ్లాలలోని ఆత్యంతతిరస్కృతవాచ్యధ్వనులు రెండూ రామ 

'నిందారూపమైన అర్జాంతరసం కమితవాచ్యధ్వనికి కారణాలు-అన్ముగావా కాలు. 
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రామస్యనింద కార్యం. అను. గాహ్యం, ఆందుచేత ఆ ఆత్యంతతిరస్మృతవాచ్య 

ధ్యనులకీ, ఈఅర్థానర సంక మితవాచ్యధ్యనికీ అనుగా వ్యాను గాహకత్వ రూపమైన 
సంకరం. 'రామో౬ఒస్మి" అని చెప్పడంలో రాముని స్వనింద మ్మాతమే కాకుండా 

వ్మి పలంభశ్చం గారం కూడా వ్యంగ్యం అవుతున్నది. సీతావియోగంతో బాధ పడు 
తూండడం మూలాననే కదా రాముడు తనను తాను నిందించుకొంటున్నా డు. 

అందుచేత 'రామి ఆనే ఒక పదం స్వనిందనూ (ఆర్జాంతరసం కమి తవాచ్య 
ధ్వనినీ), వ్మిపలంభశ్ళంగారరసాన్నీ వ్య-జింపచేయడంచేత ఆ రెండింటికీ ఏక 
వ్యంజకాన్నుప వేశరూపమైన (ఒకే పదంచేత వ్యంజింపచేయ బడడం) అనే సంకరం 
కూడా ఉన్నది అని భావం. 

'బాలానందిని' అనే కావ్య _పకాశ వ్యాఖ్యానంలో నాల్గవ ఉల్లాసం సమాప్తం. 

xXx 



అథ పలుమ ఉల్లాసః 

వృ. ఏవం ధ్వనౌ నిర్టీతే గుణీభూత వ్యజ్య_పభిదానాహ- 

కౌ, అగూఢమపరస్యాజం వాచ్యసిద్ద్యజమస్సుటమ్, 

సందిగ్దతుల్యప్రాధాన్యే కాక్యాతీప్పమనున్లరమ్, 45 

వ్యజ ్ య మేవం గుణీభూతవ్య జ్య స్యాషై భిదాః స్మృతాః. 

వృ. కామిసీకుచకలశవత్ గూఢం చమత్కరోతి; అగూఢం తు 

స్పుటతయా వాచ్యాయమానమితి గుణీభూత మేవ. అగూఢం యథా. 

వ్యా. ఏవమ్ ఇతి;- ఈ విధంగా ధ్వని నిర్ణయించ బడిన పిమ్మట గుణీ 

భూతవ్యంగ్యభేదాలను చెపుతున్నాడు. 

వి. కావ్యాన్ని ఊత మం, మధ్యమం, అధమం అని మూడు విధాలుగా విభ 

జించి ఉతమకావ్యం ధ్యనికావ్యం అని (పతిపాదించి, చతుర్జోల్దాసంలో ధ్వని 

రూపాన్ని నిరూపించాడు. గుణిభూతవ్యంగ్యం, అనగా ధ్వని అపధానంగా ఉన్న 

కావ్యం, మధ్యమం. ఈ ఉల్లాసంలో గుణీభూతవ్యంగ్యానికి చెందిన భేదాలను వివ 
రిసున్నాడు. వ్యంగం ఉన్నా కూడ దానికంటె వాచ్యారమే ఎకు)_వ చమతా)_ర 

కరగ పంటీ నక సజీఘూతవ్యంగ్యం అనిపేరు. సణీరూత అనగా శ 

ధానం అని అర్థం, 

ఆగూఢమ్ ఇతి;_ వజ్య్యమ్ = గుణీభూతవ్యంగ్యంలోని వ్యంగ్యార్థం, 

అగూఢ మ్ = ఆతిన్సష్టంగా గాని, అపర స్య = మరొక దానికి (ఆది వాచ్యార్గ మైనా 

కావచ్చు మరొక వ్యంగ్యార్గ మైనా కావచ్చు. దానికి), అజ్జమ్ = అంగంగా గాని, 

వాచ్యసిద్ధ్యజ్ణమ్ =వాచ్యార్ద సిద్ధికి, అనగా వాచ్యార్థం కుద రడానికి, అంగంగా గాని, 

అస్సుటమ్ = చాల అస్పష్టంగాగాని, సందిగ్గతుల్య| పాధాన్యే = సందిగ్గ మెన 
'పాధాన్యం కలదిగా గాని, వాచ్యార్దంతో సమానమైన ,_పాధాన్యంకలదిగా గాని, 
కాకా కొష స్వరంచేత , ఆశీ పమ్ = ఆషేపించబడినది (ఊహించబడినది)గా 



వపంచమోలాసం 228 

గాని, ఆసునరమ్ = సౌందర్యం లేనిదిగా గాని ఉంటుంది. ఏవమ్ = ఈ విధంగా 
గుణీభూత వ్యజ్ఞ్య్యన్య = గుణీభూతవ్యంగ్యంయొకు., ఆప్టొ = ఎనిమిది, భిదాః= 
భేదాలు, స్మృతాః = చెప్పబడినవి. 

ఏ. ఈ ఎనిమిది విధాలైన వ్యంగ్యాలలో ఏ ఒక్కటైనా ఉన్నది గుణీభూత 
వ్యంగ్యం అని అర్థం, గుణజీభూత వ్యంగ్యం మధ్యమకావ్యం గాన ఇది ఆగూఢవ్యం 
గ్యమధ్యమకావ్యం, అపరాంగవ్యం గ్యమధ్యమకావ్యం, వాచ్యసిద్ధ్యంగ వ్యంగ్య మధ్య 

మకావ్యం, అస్పుటవ్యంగ్యమధ్యమకావ్యం, సందిగ్షపాధాన్యవ్యంగ్యమధ్యమ 
కావ్యం, తుల్య పాధాన్యవ్యంగ్య మధ్యమకావ్యం, కాక్వాక్షిపవ్యంగ్య మధ్యమ కావ్యం, 
అసుందర వ్యంగ్యమధమకావ్యం అని ఎనిమిది విధాలు. 

కామినీతి:. కామినీకుచరలకం వలె గూఢంగా ఉన్నది, అనగా కొంచెం 
గూఢంగా ఉన్నది, చమత్కారం కలిగిస్తుంది. గూఢం కాకుండా ఉన్నది వాచ్యారం 

థి 
వంటిదే ఆయిపోతుంది గాన అది గుణీభూతమే. 

వి. ఇక్కడ గూఢం అనగా కొంచెం గూఢంగా ఉన్నది ఆని ఆర్థం. చాలా 

గూఢంగా ఉంటే ఆది కూడా దోషమే. దానికే “అస్పుటవ్యంగ్య! అని పేరు పెట్టి 
గుణీభూతవ్యంగ్యం (నాల్గవభేదం)గా పరిగణించారు. అందుచేత వ్యంగ్యార్థం ఆతి 
గూఢంగానూ ఉండకూడదు, అతిస్పష్టంగానూ ఉండకూడదు, మధ్యర కంగా 

ఉండాలి అప్పుడే అది చమత్సారకారి. అది ధ్వని. మొదటిరెండు పకాలలోనూ 
అది గుణీభూతవ్యంగ్యం. ఈ విషయాన్నే ఒక (పేసిద్ధ మైన శ్లోకంలో చెపుతారు. 

“నాస్ట్రీపయోధర ఇవాతీతరాం (పకాళో 

నో గూర్తరిస్తన ఇవాతితరాం నిగూఢః, 

ఆర్థో గిరామపిహితః పిహితశ్చ కళ్సిత్ 

సౌభాగ్య మేతి మర హట్టవధూకుచాభఃి, 

_బాలబోధిని పేజి. 194 

ఈ పేజీలోనే పాదికలో మరొక శ్లోకం కూడా ఇవ్యబడింది_ 

“అనుద్దృషః శబెరథ చ రచనాతః స్ఫుటరసః భలట ద్ర 

పదానామర్దాత్మా జనయతి కవీనాం బహుముదమ్, 



లల కావ్మపకాశ 

యథా కిబ్బత్కీ ఇక్పితృ్సవనచలచేలాఖ్బులత యా 

కు చద్యన్ద్వం కాన్సిం కిరతి న తథోద్దాటితమురః”. 

వ్యాః. అగూఢ వ్యంగ్యమధ్యమకావ్యానికి ఉదాహరణం ఎట్టనగా_ 

ట్ట యస్యాసుహృత్క్బృత తిరస్కృతి రేత్య తప్త 

సూచీవ్యధవ్యతికరేణ యున క కర్ణా, 

కాజ్బీగుణ గథనభాజన మేష సోఒస్మి 
జీవన్న సం(ఫతి భవామి కిమావహామి, 118 

వృ. ఆత జీవన్నిత్యర్థాన్తర సం క్రమితవాచ్యస్య, 

వ్యా, యస్య ఇతి:- బృహన్నలావేషంలో ఉన్న అర్జనుడు, తనకు కీచ 

కుని వలన జకిగిన పరాభవాన్ని గూర్చు చెపుతూన్న ద్రౌపదితో అంటూన్న 

మాటలు: కృతతిరస్కృతిః = చేయబడిన తిరస్కారం గల, యస్య = ఏ 
నాయొక్క, అసుహృత్ = శ|తువు అనగా నాచేత ఓడింపబడిన శ|తువు, ఏత్య= 

వచ్చి, కర్ణా చెవులను, త ప్రసూచీవ్యధవ్యతికరేణ == కాల్చబడిన సూదితో 
(గుచు ఏటమెక్క. హౌనః *పున్యంలో (మాటిమాటికి (గుచ్చు కొనడంతో, యునక్తి = 

చేర్చునో, సః = అట్టి, ఏషః = ఈ నేను, కాజ్వీగుణ గథనభాజనమ్ == = వడ్డాణం 
గుచ్చడానికి పాతనేగా, పూర్వం బంగారం పూసలూ, గాజు వూసలూ, మాణి 

క్యాలూ కలిపే గుచ్చి వడ్డాణంగా ధరించేవారట. లేదా వడ్డాణం ధరించడానికి 
పాతనుగా అనగా వడ్డాణం ధరించేవాడనుగా, అస్మి = అయి. ఉన్నాను. 

సం పతి = ఇపుడు, జీవన్ = జీవించినవాడను, న భవామి = కాను, కిమ్ _ ఏమి, 
ఆవహామి = చేయగలను? పూర్వం పరాజితులై కరణుజొచ్చేవాళ్టు విజేతద గరకు 
వెళ్ళి శరణాగతిసూచకంగా కాల్చిన సూదులతో చెవులు పొడుచుకొనేవారట, 

అతేతిః - ఇక్కడ 'జీవన్' అనేచోట అర్జాంతర సంక మికావాచ్యవ్యంగ్యం 
ఆగూఢంగా ఉంది. 

వి. నేను “జీవించి లేను" ఆనగా క్రాఘ్య మైన జీవితంతో వేను ఆని అర్థం, 
అందుచేత "*జీవన్'ఆనే పదానికి ఉన్న వాచ్యార్గం “ఇష్టమెన పని చేయడానికి 
సమర్షుడై ఉండడం”ఆనే అర్జాంతరంలో సంక్రమించింది. ఈ ఆర్థం ఉపాదాన 
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లక్షణచేత బోధింప బడుతున్నది. “ఇలా జీవించడంకంచె మరణమే మేలు”అని 

వ్యంగ్యార్గం. మామూలు పాఠకుడికి కూడా ఈ వ్యంగ్యార్గం స్పష్టంగా తెలుసూ 

న్నది గాన ఇది అగూఢ ౦. 

అవః. అత్యంతతిరస్మృత వాచ్యస్థలంలో అగూఢవ్యంగ్యానికి ఉదాహరణ 

చూపుతున్నాడు. 

రో ఉన్ని(ద్రకోకనద రేణుపిశ జతాజ్లా 
(౧౧ 4 (౧ 

గాయని మళ్ళు మధుపా గృహదిర్చి కాసు, 

ఏతచ్చకా స్తీ చ ర వెర్నవబన్టుజీవ 

పుష్పచ్చదాభముదయాచలచుమ్బి బివృమ్. 114 

వృ. అత చుమృనస్య అత్యన్తతిరస్కృత వాచస్య. 

పుప్పొడిచేత పిశంగవర్ణం (ఎరుపు నలుపు కలిసిన రంగు) కలవిగా చేయబడిన 

శరీరములు గల, మరుపాః == తుమ్మెదలు, గృహదిర్హికాసు = గృహముల దగ్గర 

ఉన్న దిగుడుబావులయందు, మళ్లు = మధురంగా, గాయని = గానం చేయు 

చున్నవి. రవేః = సూర్యునియొక్క, ఏతత్ దిమృం చ = ఈ బింబం కూడ, 

నవబన్సుజీవపుష్పచ్చదాభమ్=కొత్త బంధుబీవప్పష్పపు టేకు వంటి కాంతి గలదై, 

ఉదయాచలచుమ్బి = ఉద యపర్యతాన్ని చుంబించుచు, చకాస్తి= |పకాశించు 

చున్నది. 

వ్యా. ఉన్ని దకోకనద రేణు పిశ జితాజ్లాః = వికసించిన ఎల్జిని పద్మాల 

అతేతి వ ఇక్కడ 'చుమ్బి' ఆనునప్పుడు అత్యంతతిరస్కృతవాచ్య 

ధ్వని అగూఢథ ము, 

“చుమ్చ!” ధాతువుకు రెండు ముఖాల సంయోగం అని ఆర్థం. ఆ అర్థం 

ఇక్కడ కుదరదుగాన లక్షణచేత సంయోగం అని మాతమే దీనికి ఆర్థం. అందు 

చేత ఇది ఆత్యంతతిరస్మతవాచ్యం, ఇలా లాక్షణిక్కపయోగం చేయడానికి ఉషః 

కాలారంభ మైనది అని చెప్పడం (ప్రయోజనం. ఆదే వ్యంగ్యం. ఈ వ్యంగ్యార్గం 

వాచ్యార్గం వలె అతిస్పష్టంగా ఉంది. అందుచేత ఇది ఆగూఢవ్యంగ్యం అయిన 

మధ్యమకావ్యం. 

15) 
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అవ, ఆర్థశ కిమూలక మైన అగూఢ వ్యంగ్యానికి ఉదాహరణం చూప 

తున్నాడు. 

వో అ|కతాసీత్ ఫణిపాళ బన్ధనవి ధిః శక్యా భవద్దేవరె 

గాఢం వక్షసి తాడికే హనుమతా [దోణా(ద్రిర త్రాహృతః, 

దివె శరిస్రుజిద్యత్ర లక్క్మణశ రె రోకాన రం (పొపితః 
= స Ce ఉం జాని 

కేనాహ్య(త మృగాకీ రాక్షసపకేః కృత్తాచ కళ్ణాటవీ. 115 

వృ. ఆత 'కేనాప్యతేతి అర్థశ క్రిమూలానురణనరూపస్య, “తస్యా 

ప్యత' ఇతి యుక్నః పాఠః. 

వ్యా. రాజశేఖరుడు రచించిన బాలరామాయణనాట కంలో రావణసంహారా 

నంతరం విమానంమీద అయోధ్యకు తిరిగి వస్తూన్న రాముడు సీతకు రణ 

భూమిని చూపుతూ అంటూన్న మాటలు, మృగాకి = లేడి కళ్ళవంటి కళ్ళు కల 

దానా! అత = ఇక్కడ, ఫణిపాశ బన్దనవిధిః = నాగపాళాలచేత బంధనం, ఆసీత్ 

= జరిగింది. భవద్దేవరే = నీ మరది, శక్యా = శ కిచేత, గాఢమ్ = గట్టిగా, 

వషసి = వక్షఃస్థలంమీద, తాడితే = కొట్టి బడినవాడగుచుండగా, హనుమతా = 

హనుమంతుని చేత, |దోణాదిః = [దోణపర్యతం, అత = ఇక్కడ, ఆహృతః = 

తీసికొనిరాబడినది. అత = ఇక్కడ, ఇన్టంబిత్ — ఇంద జిత్తు, దివై $ః== దివ్యము 

లైన, లక్మణశరైః = లక్ష్మణుని బాణాలచేత, లోకాన రమ్ == పరలోకమును, 

[పాపితః = పొందించ బడ్డాడు. అత = ఇక్కడ, కేనాపి = ఎవనిచేతనో, రాక్షస 

పతే? = రావణునియొక్క, కణాటవీ=- కంఠ రూప మైన అడవి, కృతా చ=చేదించ 

బడినది. రాముడు ధీరోదాత్తుడవడంచేత తన గొప్పతనాన్ని (ప్రక టించుకొనడానికి 
ఇష్టపడక “మయా ఆని ఆనక కేనాపి' అన్నాడు. 

అ|తేతి వయ ఇక్కడ “కేనాపి అతి ఆర్జశ క్రిమూలానురణనరూపవ్యంగ్యం 

ఆగూఢంగా ఉంది. 

వి. ఇక్కడ 'కేనాపి' అనేదానికి “ఎవనిచేతనో' అని అరం. ఈ ఆరం 

ద్యారా “రాముని చేత” (నాచేత) అనే వ్యంగ్యం సంలక్ష్యకమంగా “స్పురిస్తూన్నది. 

అయితే ఆర్థశ క్రిమూలమైన ఈ అనురణనరూప (సంలక్ష్య[కమ) వ్యంగ్యం 
స్పష్టంగా తెలుస్తూన్నది. గాన ఇది అగూఢ వ్యంగ్యమధ్యమకావ్యం. 
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వ్యా. “కెన్యాప్య తికు బదులు “తస్యాహ్య|తి (తస రాక్షసపతేః అని 

అన్వయం) అనే పాఠం ఉంటే బాగుంటుంది. అప్పుడు ఇది అగూఢవ్యంగ్యం 

అయిన గుణీభూతవ్యంగ్యం కాక 'ధ్యనియె' అవుతుంది అని భావం, 

5 ఆజమ్' అనే రెండవ విధ మైన గుణీభూత వ్యంగ్యాన్ని 

నిరూపిస్తున్నాడు. 

వృ. అపరస్య రసాదెర్వాచ్యస్య వా (వాక్యార్యభూతస్య) అజం 

రసాది అనురణనరూపం వా యథా- 

శ్లో; అయం స రశనోత్కర్గీ పీనస్తనవిమర్దనః, 
నాభ్యూరుజఘనస్సర్శీ నీవీవిసంసనః కరః, 116 

వృ. అత శృజ్ఞారః కరుణస్య. 

వ్యా. ఆపర స్యేతి :.  అపరస్య = రసాదికానికి గాని, వాచ్యార్థానికి గాని, 

వాక్యార్థం ఆయిన దానికి, ఆనగా వాక్యందేత |పధానంగా పతిపాదించ బడేదానికి, 

అంగ మైన రసాదికం గాని, అనురణనరూపవ్యంగ్యం గాని అపరాంగ వ్యంగ్యం. 

వి. ఒక వాక్యం [ప్రధానంగా రసం మొదలైన అసంలక్ష్యకమప్యంగ్యార్థా 

లను గాని, వసువు మొదలైన _పతిధ్యని వంటి సంలక్ష్యకమవ్యంగ్యాలను కాని 

బోధిస్తూండగా ఆ వ్యంగ్యానికి మరొక వ్యంగ్యం ఆంగం కావచ్చు. “జఆది ఒక అప 

రాంగవ్యంగ్యభేదం. వాక్యంలో వాచ్యార్థ మే అధిక చమత్కార జనకం అవడంచేత 

(పధానంగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఆంగంగా ఉన్న వ్యంగ్యం రెండవ విధ మైన అప 

రాంగ వ్యంగం. 

ఒక రసం మరొక రసానికి అంగంగా ఉన్న అపరాంగవ్యంగ్యానికి ఊదా 

హరణం ఎట్టనగా- అయమ్ ఇత్యాది :- మహాభారతంలో భూర్మిశవస్సుని హస్తం 

తెగి రణభూమిలో పడి ఉండగా దాన్ని పట్టుకొని విలపిస్తూన్న ఆతని భార్యలు 

ఆంటూన్న మాటలు. రళనోత, గార్తీ = వడ్డాణాలను లాగినదీ, పీనస్త నవిమర్ణ నః= 

పీనస నములను మర్పించినది, నా్యూరుజమనస్సర్నీ = = నాధి.తరు. జఘన భాగము 

లను  స్పృశించినదీ, 'నీపీవిస్రంసనః = సోకముడిని శిథిలం చేసినదీ అయిన, కరః 

= చెయ్యి, అయమ్ == ఇదే. 
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అ|తేతి = ఇక్కడ శృంగారరసం కరుణరసానికి ఆంగం. 

వి. ఇక్కడ శృంగారరసం కరుణరసానికి పోషకంగా ఉంది. నాయ 

కునిలో ఉన్న శృంగారాన్ని (రతిని) స్మరించడంచెత నాయికాగత శోకం ఉల్స 

ణమై కరుణరసం పుష్టం అవుతున్నది కదా? అందుచేత శృంగారం కరుణరసా 

నికి అంగం. కరుణరసం పధానంగానే ఉన్నది. అందుచేత దీనిని పట్టి ఇది ధ్వని 

కావ్యం. శృంగారరసాన్ని పట్టి గుజీభూతవ్యంగ్యం. ఈ విధంగా ఒక వ్యంగ్యా 

నికి మరొక వ్యంగ్యం ఆంగం ఆయిన అన్ని స్థలాలలో నూ (పధానవ్యంగ్యాన్ని 

పట్టి ధ్యనికావ్యత్వము. అంగమైన వ్యంగ్యాన్ని పట్టి గుణీభూతధ్వనిత్వము 

ఉంటాయి. అయితే ఇలాంటి కావ్యాన్ని ఉత్తమకావ్యం అనాలా మధ్యమకావ్యం 

అనాలా అనే పశ్న వస్తుంది. ఉత్తమకావ్యం అనే అనాలి. మధ్యమకావ్యం అని 

(వాసిన కొందరి వ్యాఖ్యాతల అభ్మిపాయం సరికాదు. ఒకే కావ్యంలో (శ్లోకంలో) 

ఉ తమకావ్యత్వ_మధ్యమకావ్యత్వాలు ఆంగీకరించడ౦ అసంగతం. 

అవ. రసం భావానికి ఆంగంగా ఉన్న ఆపరాంగ వ్యంగ్యానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ కై లాసాలయభాలలోచనరుచా నిర్వ ర్ర్తాలక క 
వ్యక్తిః పాదనఖద్యుతిర్గికి భువః సా వః సదా |తాయతామ్, 

స్పర్థా బన్ధస మృద్ధయేవ సుద్భఢం రూఢా యయా నే(తయోః 

కాని ః కోకనదానుకారసరసా సద్యః సముత్సార్యశతే, 117 

వృ. అత భావస్య రసః. 

వ్యా. కైలాసేతి :. పరమేశ్వరుడు పాదాలకు నమస్కరించగానే పార్వతి 
కోపం కాంతించడంచేత ఆమె నేతాలు ఎరుపు శాంతించడాన్ని వర్షించే శోకం 

ఇది. కై లాసాలయభాలలోచనరుచా = శివుని ఫాలమునందలి నేతకాంతిచేత, 

నిర్వరి తాలక్రకవ్య క్రిడా జరపబడిన (ఏర్పరుపబడిన) (పాదాలకు (వాసుకునె) 

లత్తుకయొక్క అభివ్యక్తి గల, నఖద్యుతికి విశేషణం. దీనినిపట్టి శివుడు పార్వతి 
పాదాలపై వడినా డని వ్యంగ్యం. గిగిభువః = పార్వతియొక్క-, సాజ ఆ, పాద 

నఖద్యుతిః = పాదాల గోళ్ళ కాంతి, వః= మిమ్ములను, సదా= ఎల్లప్పుడు, 
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_తాయతామ్ = రక్షించుగాక. స్పర్ధా బన్ద సమృద్ద యా ఇవ = పోటీ పడుటచే అత్య 
ధికమైన దా అన్నట్టున్న, యయా = ఏ నఖకాంతిచేత, కోకనదానుకారసరసా = 
ఎల్జితామర పూవులను అనుకరించడంచేత సరసమైన, సుదృఢమ్ = అత్యధికంగా, 

రూఢా = స్టిరంగా ఉన్న (పెరిగిన), న్నెతయోః కాన్ని! = నెతాల కొంతీ, సద్యః 

=వెంటనే, సముత్సార్యతే = కొల గించబడు చున్న దో. ఫాలలో చన కాంతిసంపర్మంం 
చేత సహజంగానే ఎబ్జిగా ఉన్న నఖాల కాంతి ఇంకా పెరిగింది. ఈ పెరగడాన్ని 

'సోత్రీచేత పెరగడము అని కవి ఉత్పెకిస్తున్నాడు. 

అతేతి ;. ఇక్కడ రసం భావానికి అంగం. 

వి. (తాయతామ్' అని చెప్పడంచేత కవికి పార్వతి విషయంలో ఉన్న 
రతి (భ క్తి) వ్యంగ్యం అవుతున్నది. దానికి మహాదేవునిలో ఉన్న పార్వతీవిషయక 
మెన శృంగారం (రతిరూపస్థాయి భావం) అంగం. 

అవ. ఒక భావం మరొక భావానికి అంగంగా ఉన్న ఆపరాంగవ్యంగ్యా 

నికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ల్లో! అత్యుచ్చాః పరితః స్ఫురని గిరయః స్ఫారాన థామోధయ 
స్తానతానపి బి(భ్రతీ కిమపి న క్లాన్హాసి తుభ్యం నమః, 
ఆశ్చర్యేణ ముహుర్ముహుః స్తుతిమితి (ప్రసౌమి యావద్భువ 

స్తావద్నిభదిమాం స్మృతస్తవ భుజో వాచస్తతో ము (ద్రికాః, 

వృ. అత భూ విషయో రత్యాఖ్యః భావః రాజవిషయస్య రతి 

ఛావస్య. 

వ్యా, అతీతి :__ పంచాక్షరి అనే కవి ఈ శ్లోకంతో భో జమహారాజును 

సుతించినటు వ్యాఖ్యాతలు. (ఓ | భూమీ!) ఆత్యుచ్చాః = చాలా ఉన్న తములెన, 
జీ ధం అ 

గిరయః = పర్వతాలు, వరితః == చుట్టూ, స్స్పురని = _పకాశిస్తూన్నవి. తథా = 

శిస్తూన్నవి. తాన్ = ఆ పర్వతాలను, ఏతానపి = ఈ సము దాలనుు బిభ్రతీ అపి 

నాసి = కాలేదు. తుభ్యమ్ = నీకు, నమః = నమస్కారము, ఇతి = ఇట్టు, ఆశ్చ 
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ర్యేణ = ఆశ్చర్యముతో, ముహుర్ముహుః = మాటిమాటికి, భువః = భూమియొక్క, 

స్తుతిమ్ = సోోతమును, యావత్ ,పస్తామి = ఎంతలో |వస్తావింతునో తావత్ = 

అంతలో, ఇమామ్ = ఈ భూమిని, బృభత్ = ధరించుచున్న, తవ భుజఃడ సీ 

భుజము, స్మృతః = స్మరించ బడినది, తతః = అటుపిమ్మట, వాచః == మాటలు, 

ముదితాః = మూతబడినవి. / 

అతేతి :_ ఇక్కడ (కవియందు) భూవిషయమునం దున్న రతి అనే 

భావం (ఆ కపి కే) రాజువిషయంలో ఉన్న రతికి ఆంగం అయినది. 

అవ. రసాభాసభావాభాసలు భావాంగములు ఆయిన ఆపరాంగవంగ్యాన్ని 

ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

శ్లో॥ బస్టీకృత్య నృపద్విషాం మృగదృశసాః పశ్యతాం (పేయసాం 
శిష్యని _ప్రణమని, లాని పరితళ్చుమృని, తే సెనికాః, 
౧౧ అజాత ఆజా ఆ చ 6౬... 

అస్మాకం సుకృతై రృృళోర్నిపతితో ఒస్యాచిత్యవారాంని ధే 

విధ్వస్తా విపదోఒఖిలాస్తదితి తై ౩ (ప్రత్యర్థిభిః స్తూయసే. 

వృ. ఆత భావన్య రసాభాసభావాభాసౌ (పథమార్దద్వితీయార్ద 

ద్యోత్యౌ. 

వ్యా. బస్టీతి :. ఓక కవి రాజును స్తుతిసున్నాడు, నృవ = రాజా! తే 

'నెనికాః = సి 'నైనికులు, ద్విషామ్ = శ్చతవులయొక్క_, మృగద్భుశః = స్రీలను, 

బస్టీక తి = బందీలనుగా చేసి, [పేయసామ్ = ప్రియులు, పశ్యతామ్ = చూచు 

చుండగా, తాః ఆ స్త్రీలను, న్డ్ ష్యన్ని = కొగలించుకొనుచున్నారు, _(పణమన్సి = 

నమస్క_రించుచున్నారు, లాన్సి = (గహించుచున్నారు, పరితః = అంతటా, 

చుమృన్సి = చుంబించుచున్నారు, జొచిత్యవారాంనిధే== జొచిత్యానికి సము[దం వంటి' 

వాడా! అనె న్మాకమ్ = మాయొక్క గా సుకృతై ః = పుణ్యాలచేత, దృశోః = నేతా 

అలో, నిపతితః ఆసీ = పడితివి తత్ _ ఆ కారణ౦వల్ల, అభిలాఃజ సమసమైన,. 
విపదః = ఆపదలు, విధ్వసాః = తొలగిపోయినవి, ఇతి ౩ = అని, _పత్యర్థిభిః =. = 

శ తువులచేత , స్తూయ'సే == స్తుతించ బడుచున్నావు. 
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అతేతి :- ఇక్కడ శ్లోకంలోని పూర్వార్థ ఉత్త రార్జాల చెత వ్యంజింపబడు 

తున్న రసాభాసభావాఖాసలు భావానికి అంగాలు, 

వి. మొదటి రెండు పాదాలలో వర్ణించిన 'సెనికులలోని శృంగారం తమ 

యందు ఆనురాగంలేని స్త్రీల విషయంలో |పవరించడంచేత, పరశన్రీల విష 

యంలో (పవర్తించడంచిత రసాభాసం. మూడు నాలుగు పాదాలలో శ|తువులు 

ఆ రాజు విషయంలో చూపుతున్న రతి (గౌరవభావం) వాస్తవం కాదు; ఆహార్యం 

(తెచ్చి పెట్టుకొన్నది). అందుచేత అది భావాభాసం. ఈ రండూ కవిలోఉన్న రాజ 

విషయకరతికి ఆంగాలు. 

ఆవ. భావకాంతి భావానికి అంగంగా ఉన్న అఆపరాంగ వ్యంగ్యానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ అవిరలకరవాలకమృనైై 
రృుకుటీతర్ణనగర్లనె ర్ముహుః. 

దదృశే తవ వె రిణాం మదః 

స గతః క్యాపి తవెక్షణే క్షణాత్. 120 

వృ. ఆత భావస్య (పశమః,. 

వ్యా. (ఓ! రాజా!) అవిరలకరవాలకమ్ననై ౩ = అవిచ్చిన్నంగా ఖడ్గ్డాలను 

కంపింపచేయడాలచేత, ముహుః = మాటిమాటికి, భుకుటీతర్షనగర్దనైః = కను 

బొమ్మల విరుపులచేత, జశిపించుటచేత, గర్జించడంచెత, తవ వె రిణామ్ న శతు 

వుల, మదః = గర్వము, దద్భ4 = చూడబడినది. తవ = నీయొక్క, ఈక్షలే = 

చూచుటయందు (నిన్ను చూడ గానే), సః _ ఆ మదం, క్షణాత్ =ఎదణకాలంలో, 

క్యాపీ= ఎక్కడికో, గతః వెళ్ళిపోయినది. 

అ|తేతి వం ఇక్కడ భావ పశమం థావానికి అంగం, 

వి, శతువులలో కనబడిన మదం ఆనే భావం కొంతించినది అని వరిం 

చడంచేత అది భావళాంతి. ఆ భావళాంతి కవిలో ఉన్న రాజవిషయకరతికి 

ఆంగం. 
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ఆవ. భావోదయం భావానికి అంగం ఆయిన ఆపరాంగ వ్యంగ్యానికి ఉదా 

హరణ చూపుతున్నాడు- 

లో సాకం కురజకద్భశా మధుపానలీలాం 

కర్తుం సుహృద్భిరపి ఎ వెరిణి కే ప్రవృశే, 

అన్యాభిధాయి తవ నామ విభో గృహితం 

కెనాపి తత్ర విషమామక రోదవస్థామ్. 121 

వృ. ఆత |తాసోదయః. 

వ్యా విభో = ఓ! రాజా! తే వై రిణి = ని శతువు, కురజ్జకదృశా = 

లేడికన్నుల లేమతోను, సుహృద్భిః ఆపి = స్నేహితులతోను కలిసి, మధుపాన 

లీలామ్ = మద్యపానలీలను, కర్తమ్ = చేయుటకు, [పవృత్తే = ఉద్యుక్తుడు కాగా, 

త|త= అక్కడ, కేనాపి = ఎవనిచేతనో, గృహితమ్ = (గ్రహించబడిన, అన్యాభి 

ధాయి = మరొకరిని ఎవరినో చెప్పే, తవ నామ==నీ పేరు, విషమామ్ = విషమ 

మైన, ఆవస్థామ్ = అవస్థను, ఆకరోత్ _ చేసెను 

ఇక్కడ తాసోదయం | భావానికి ఆంగం). 

వి. (పసంగవశంచెత మరొకరి పేరు చెప్పగానే అదే సి పేరు కూడా 

అవడంచేత ఆది వినగానే నీ శతువు గుండెలలో (తాసల (భయం పుట్టి మూడ్ 

(mood) చెడిపోయిం దని చెప్పడంచేత [(తాసోదయం (అనె భావోదయం) కవి 

గత మెన రాజవిష యక మైన రతికి అంగం అని అర్థం, 

ఆవ. భావసంధి భావానికి అంగం ఆయిన అపరాంగవ్యంగ్యానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 

శో అసోఢా తక్కాలోల్లసదసహభావస్య తపసః 
కథానాం విశ్రమృెష్వథ చ రసికః శే లదుహీతుః, 

(ప్రమోదం వో దిశ్యాత్ కపటవటు వేషాపనయనే 
త్వరా శై థిల్యాభ్యాం యుగసదభియుక 8 స్మరహారః, 122 
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వృ. ఆతావేగధై ర్యయోః సంధి?. 

వ్యా. అసోఢా ఇతి :. పార్వతి తపస్సు చేసికొనుచుండగా ఆమెను పరీ 

క్షెంచడానికై (బహ్మచారి వేషంతో వచ్చిన శివుని వర్ణనం ఇది, తత్కాలోల్పస 

దసహభావస్య = ఆ కాలంలో ( బాల్యావస్టలో కనబడుచున్న దుఃసహత్వం 

(సహింప శక్యంకాకుండడ౦) గల, తపసః = పార్వతి తపస్సుకు (ను ) అసోఢా 

= సహించనివాడు, అంత చిన్న వయస్సులో పార్వతి చేస్తూన్న ఘోరతపస్సు 

చూడ జాలని స్థితిలో ఉన్నవాడు అని ఆర్థం. అథ చ = మరియు, శి లదుహితుః 

= పార్యతియొక గ, కథానామ్ = కథలయొక్క, విశ మేమ = ఏ విశ్వాస ముల 

యందు, అనగా విళ్యాసభరితాలై న సంభాషణములందు, రసికః = ఆస కికల 

వాడు, కపటవటువేషాపనయనే = కపట బహ్మచారివేషాన్నివిడవడంలో, త్వరా 

శె థిలాభ్యమ్ = తొందరచేతను, ౫ థిల్యంచేతనూ (తొందరపడడం, నిదానం 

చూపడం ఈ రెంటింటిచెత), యుగపత్ = ఒక్కమారుగా, అభియుక్త:ః = ఆ|క 

మించబడిన, స్మరహరః = శివుడు, వః = మీకు, [వమోదమ్ = ఆనందమును, 

దిశ్యాత్ = ఇచ్చుగాక. స్మరహరః అనగా మన్మథుణ్ణి సంహరించినవాడు అని 

ఆర్ధం. అయితే ఇక్కడ 'స్మరసహాతః హరః మన్మథునితో కూడిన హరుడు 

అని అర్థం అని సంకేతవ్యాఖ్య. ఇదొక చమత్కారం, 

అతేతి:. ఇక-డ ఆవేగం, ధైర్యం ఆనే భావాల సంధి కవిగతశివవిష 

యకరతిభావానికి అంగం, 

అవ, భావశబలత భావానికి అంగం అయిన ఆపరాంగవ్యంగ్యానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు- 

శ్లో॥ పశ్యేత్కళశ్చిచ్చల చపల రే కా త్వరాహం కుమారీ 

హసాలమ్బం వితర హహహా వ్య[త్యమః క్వాసి యాసి, 

ఇత్థం పృథ్వీపరివృఢ భవద్విద్విషో ఒరణ్యవృ తే, = 

కన్యా కంచిత్ ఫలకిసలయాన్యాదదానాభిధ తె. 128 

వృ. అత కజ్రాసూయాధృతిస్కృత్మి శమదై న్యవిబోధౌత్సుక్యా 

నాం శబలతా, 
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వ్యా. పశ్యేదితి:. రాజుచేత పరాజితుడై అరణ్యంలో నివసిస్తున్నాడు శత్రు 

రాజు. ఆతని నవోదయద్యావనయైన కన్యక ఫలకిసలయాదులు తీసికొని రావడా 

నికై వనంలోకి వెళ్ళగా ఆక్కడ తారసిల్లిన, తన కిష్ణుడెన కాముకినితో ఆమె. 

అంటూన్న మాటలు. కక్చిత్ = ఎవడైనా, పశ్యేత్ = చూస్తాడేమో! (శంక, 

రే చపల = ఓ చపలస్వభావం కలవాడా! చల = దూరంగా వెన్ను. (రాగంతో 

కూడిన అసూయ), త్యరా = తొందర, కా= ఎమి? (తొందరగా వెళ్ళిపోకూడదు 

అని చెప్పడంచెత ధృతి వ్యంగ్యం), అహమ్=నేను, కుమారి=కన్యకను (కుమారి 

నైన నేను ఈ విధంగా స్యతం|త్రంగా (ప్రవర్తించకూడదు అని స్మరణం), హస్తా 

లమృమ్ = చేయూతను, దేహి - ఇమ్ము (శ్రమ. హహహా _ అయ్యయ్యో 

(దైన్యం). వ్యుత్యమః = కన్యాగమనరూపమైన కూడని పని జరుగుతున్నది 

(విబోధం),. అసి = నువ్వు (ఇవి “త్వం! సమానార్థక మైన అవ్యయం), కూ 

ఎక్కడికి, యాసి = వెళ్ళుచున్నావు? (జొత్సుక్యం) పృథ్వీ పరివృఢ = ఓ! భూపతి 

వైన రాజా! ఆరణ్యవృత్తేః = అరణ్యంలో ఉన్న, భవద్విద్విషః = సీ శ తువు 

యొక్క, ఫలకిసలయాని=ఫలాలను చిగుళ్ళను, ఆదదానాజగహిస్తూన్న, కన్యా 

= కన్య, కంచిత్ = ఒకానొకనిని గూర్చి, ఇత్తమ్ = ఇట్లు, అభిధతే = పలుకు 

చున్నది. 

అ తేతి ఫు ఇక్కడ శంకా-అసూయా-ధృతి.స్మృతి-.,.శమ- దైన్య. విబో ధ- 

జాత్సుక్యా లనే భావాల శబలత కవిగతరాజవిషయకరతికి అంగం. 

వృ. ఏతే చ రసవదాద్యలంకారాః. యద్యపి భావోదయ భావ 

సంధి భావశబలత్వాని నాలంకారతయా ఉకాని తథాపి కశ్చిద్ (బూయా 

దిత్యేవము క్తమ్. 

ఆవ. “రసాదులు గుణీభావం పొందినప్పుడు వాటికి రసవదాద్యలంకారాలు 

ఆనిపేరు. వీటికి గుణీభూతవ్యంగ్యాన్ని గూర్చి చెప్పేటప్పుడు ఉదాహరణలు చూప 

బడును" ఆని వెనుక (నాల్లవ ఉలాసం 96 వ కారిక వృత్తిలో) చెప్పి ఉన్నాడు. 
| ౧ ఇత i 

ఆ విషయమే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, 

వ్యా, ఏతే ఇతి: ఈ రసాదులే అనగా గుణీభూతములెన రస-_భావ- 
రసాభాస-భావాభాస_భావళాంతి.భావోద య-భావసంధి.భావశబలత్వాలే, అలంకా' 
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రాలు అవుతాయి. గుణీభావం చెందిన రసం రసవదలంకారం; భావం [పేయోలం 

కారం;రసాభాస భావా భాసలు ఊర్జస్వి ఆలంకారం; భావశాంతి సమాహితాలంకారం. 

అవ. గుణీభూతరసాదులకు ఆలంకారత్యం ఆంగీకరించి రసవదలంకారాది 

నామడేయాలు (ప్రాచీనులు ఇచ్చి ఉన్నారు. కాని భావోదయాదులు ఆలంకారా లని. 

చెప్పలేదు కదా అని ఆశంకించి చెపుతున్నాడు. 

వ్యా. యద్యపి ఇతి. భావోద య. భావసంధి. భావశబలత్వాలు అలంకారా 

లని ఎవరూ చెప్పకపోయినా మున్ముందు ఎవరైనా చెప్పవచ్చు కదా! ఆందుచేత 

వాటిని కూడా అలంకారా లని చెప్పడం జరిగింది, 

వృ. యద్యపి సనాసి క శ్చిద్విషయః యత ధ్యనిగుణీభూత వ్య 

జ్యయోః స్వభేదాదిభిః సహ సంకరః సంసృష్టిర్యా నాస్తి తథాపి (పాధా 

న్యేన వ్యపదేశా భవ న్తీతి క్యచితే_న చిద్య్యవహారః. 

వ్యా. ధ్యని.గుణిభూతవ్యంగ్యాలకు తమ అవాంతరఖేదాలతో సంకరం 

కాని, సంసృషి కాని లేని (పదేశం ఏదీ ఉండకపోయినా “పాధాన్యాన్ని అనుస 

రించి పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది" అనే న్యాయంచేత ఎక్కడ ఏది ప్రధానంగా 

ఉన్నట్లు కనబడుతుందో దానిని పట్టి వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. 

వి, ఒకే ఉదాహరణంలో రెండు మూడు ధ్వనులు ఉండవచ్చు; లేదా 

రెండు మూడు గుణీభూతధ్వనులు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒకే శ్లోకంలో రస 

ధ్వని, భావధ్వని, అలంకారధ్వ ఏ ఉండవచ్చు. అదే విధంగా ఒకే శ్లోకంలో ఒక 

ధ్వని, ఓక గుణీభూతధ్వని ఉండవచ్చు. ఒకే కోకంలో అ గూఢ వ్యంగ్య- అస్సుట 

వ్యంగ్య. అపరాంగాదిగుణీభూత ధ్వనులు ఉండవచ్చు. అప్పుడు ఆ క్లాకాన్ని ఏ 

ధ్వనికి, లేదా ఏ గుణీభూతధ్వనికి ఉదాహరణంగా (గహించాలి అనే |పశ్న వచ్చి 

నప్పుడు ఏది |పధానంగా ఉంటుందో, అనగా ఏది ఆధికచమత్కారకారిగా 

ఉంటుందో దానిని పట్టి ఆ శ్లోకానికి రసధ్యన్ఫ్యుదా హరణం, భావధ్యన్యుదాహరణం, 

అగూఢవ్యంగ్యోదా హరణం ఇత్యాది నామదేయాలు పెట్టాలి ఆని అరం. 

ఇక్క డ ఒక విషయం గమనించవలసి ఉంది. మమ్మటుడు “అతాదృకి 

గుణీభూతవ్యబ్యం వ వః ఫబ్యే తు మధ్యమమ్” (ల వ కారిక ) అని మధ్యమకావ్యలషణం 

చెప్పి ఉన్నాడు. పంచమోల్దాసంలో గుణీభూతవ్యంగ్యానికి సంబంధించిన ఎనిమిది. 
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బేదాలను (ప్రతిపాదించాడు, రెండవ భేదం అయిన అపరాంగ వ్యంగ్యాన్ని గూర్చి 

చెపుతూ పధానవాక్యార్థ మైన వాచ్యార్జాని కి గాని, రసాదులకి గాని అంగ మైన 

వ్యంగ్యం ఆపరాంగవ్యంగ్యం ఆని సోదాహరణంగా నిరూపించాడు. రస._భావ. 

రసాభాస. భావాభాస. భావళాంతి.భావోదయ-భావస౦ధి.భావశబలతలు ఇతరరస 

భావాదులకు అంగాలు అవడంచేత ఆవి ఎట్లు గుణీభూతవ్యంగ్యా లయినాయో 

ఉదాహరణలు చూపించాడు. “పెన చెప్పిన మధ్యమకావ్యలక్షణాన్ని పట్టి గుణీ 

భూతవ్యంగ్యాలన్నీ మధ్య మకావ్యాలనే అభి పాయంతో కొందరు వ్యాఖ్యాతలు 

(బాలబో ధిసీకారాదులుు) ఈ ఉదాహరణ లన్నీ మధ్యమకావ్యా లని |వాశారు. 

“రసస్య ర సాజతాయామ పరాజ్ఞవ్యజ్ఞ్యం మధ్య మకావ్యముదాహరతి” (బాలబోధిని 

పేజి. 195 మొ), కాని ఇది ఆయు క్రంగా కనబడుతుంది. _పైన చూపిన మధ్యమ 

కావ్యలక్షణం “ఇదముత్తమమతిశయిని వ్యజ్యే వాచ్యాద్ధ్వనిర్చు ధై కథితః” అన్న 

కారికార్టం తరవాత చెప్పబడింది. దాన్ని పట్టి వాచ్యార్థం కంచె వ్యంగ్యార్థం ఆనతి 

శాయిగా ఉంటేనే, ఆలాంటి గుణీభూతవ్యంగ్యం మధ్యమకావ్యం అని స్పష్టం అవు 

తుంది. అందుచేత ఈ ఘట్టంలో ఇచ్చిన ఉదాహరణలలో రసాదులు వ్యంగ్యాలే 

అయిన ఇతరరసభావాదులకు ఆంగా లయినాయి కొసి వాచ్యార్థానికి అంగాలు 

కాలేదు. అందుచేత ఇవన్నీ గుణీభూతవ్యంగ్యాలే అయినా మమ్మటో క్రలక్షణం 

(ప్రకారం ఉతమకావ్యకోటికే చెందుతాయి కాని మధ్యమకావ్యాలు కావు. అందు 

చేతనే మూడు కావ్యభేదాలను కాక ఉతమోతమ- ఉతమ- మధ్యమ. అధమా 

లనే నాలుగు భేదాలను అంగికరించిన పండితరాయలు ద్వితీయభేదానికి “యత 

వ్యర్ధ్యమ్మపధానమేవ సచ్చమత్కారకారణం తత్ ద్వితీయమ్” అని లక్షణం ఇచ్చి 

“వాచ్యా "పేక్షయా 1పధానీభూతం వ్యణ్యా నరమాదాయ గుణీభూతం వ్యజ్ఞ్య్యమాదా 

యాతీవ్యా ప్రవారణాయ అవధారణమ్. లేన తస్య ధ్వనిత్వ మేవ” (ర.గం. పెజి. 

20) అని వాకాడు, 

అవ. శబ్దశ క్రిమూలానురణనరూప (సంలక్ష్య కమ) ఉపమాలంకారం 

వాబ్యార్థానికి అంగం ఆయిన అపరాంగవ్యంగ్యానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో జనస్తానే (భ్రాన్తం కనక మృ గతృష్టాన్టిత ధియా 

వచో వె దేహీతి ప్రతిపదముద శు 'వలపితమ్, 
కృతాలం కాభ ర్తుర్వదనపరిపాటీషు ఘటనా 

మయా ప్తం రామత్వం కుశలవసుతా న త్వధిగతా. 124 
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వృ. అత శబ్ద్బశ క్రిమూలానురణనరూపో రామేణ సహ ఉపమా 

నోపమేయభావః వాచ్యాజ్ఞతాం సీత ః. 

వ్యా. జనేతి_ రాజసేవ చెసి చేసి నిర్వేదం చెందిన కవి మాటలు ఇవి. 

ఇది భట్టవాచస్పతి రచించిన శోకం అని కేమేందుడు కవికంఠాభరణంలో చెప్పి 

నాడు. రాముడికి ఉన్న లక్షణాలు అన్నీ నాకు ఉన్నాయి కాని ఒక్క. “కుశల 

వసుత” అనేది మాతం లభించలేదు అని దీని భావం. ఇక్కడ |పయోగించిన 

పదాలకు రామునివక్షంలో ఒక అర్భం- కఒపక్షంలో మరొక ఆర్థం. (రాముని 

పక్షంలో )- కనక మృగతృష్టాన్టితధియా = బంగారులేడి పె అశచేత అంధంగా 

(ఆలో చనారహితంగా) చేయబడిన బుద్దితో, జనస్థానే = జనస్థానం అనే అటవీ 

|పాంతంలో, (భానమ్ = _భమణం చేయబడింది. (పతిపదమ్ = అడుగడుగునా, 

ఉద్నశు = ఉబికి వస్తూన్న కన్నీళ్ట కలుగునట్టుగా, వై దేహి ఇతి = వైదేహీ ! అని, 

వచః= వచనం, (పలపితమ్ = _పలాపము చేయబడింది. లజ్కాభరుః = రావ 

ణునియొక్క_, వదనపరిపాటీషు ఘటనా = ముఖపం కియందు బాణాల యోజనము, 

కృతా = చేయబడింది. (కవిపక్షంలో )- కనకమృగ తృష్టాన్టితధియా = బంగారము 

యొక్క అన్వేషణ | మృగ)మునందు ఆశ చేత అంధంగా చేయబడిన బుద్దితో, లేదా 

బంగారం అనే ఎండమావులచేత (గుడ్డిదిగా చేయబడిన బుద్దితో, జనస్తానే = 

జనుల నివాసమునందు, పట్టణాలలోను, పల్రైలలోను, భ్రమణం చేయబడింది. 

వై +దేహి--ఇతి అని పదచ్చేదం, ((సతిపదమ్ ఉదశు) దేహి ఇతి = ఇమ్ము అని, 

(పలపితం వై = దై న్యముతో పలకబడింది. “కృతా+అఆలమ్+కాభరుః (వదన 

పరిపాటీషు” అని పదచ్చేదం. కాభర్తుః = కుత్చితుడైన |పభువుయొక్క, వదన 

పరిపాటీషు == అసత్యము లైన మాటల పకారములయందు, ఘటనా = ఉపపత్రి, 

లేదా వదనపరిపాటీమ = ముఖవ క్రీకరణాదులయందు, ఘటనా = ఉపాయము 

(ఆతని అభి పాయాన్ని తెలుసుకొనడానికి ఉపాయం) లేదా న్నేత్రాల ఘటన 

((పసారం), అలమ్ == అత్యధికంగా, కృతా = చేయబడింది మయా _ నాచేత, 

రామత్వమ్ == రామత్వము, ఆ ప్రమ్ == ఫౌందబడింది. కుశలవసుతా తు == "కుశల 

వసుత' ఆయితే, న అధిగతా = పొందబడలేగు,. రామునివక్షంలో 'కుళల 

వసుతా' అనగా “కుశలవా సుతొ యస్యాః సా” అనే విగ హంచేత “కుశలవులు 

కుమారులుగా గలది? అనగా 'సీత'అని అర్థం. కవిపక్షంలో “కుశలం వసు యస్య 

సః కుశలవసుః. కుశలవసో; భావః కుశలవనుతా” “క్షేమకరమైన ధనం కలిగి. 
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యుండుటి అనగా 'సుఖ్యపద మైన ధనం 'అని అర్థం. రాముడు చేసిన పను లన్నీ 

చేసినా నాకు మాతం ఆయనకు లభించిన 'కుశలవసుత'*ల భించ లేదు అని ఆర్థం, 

అతేతి.. ఇక్కడ శబ్బక క్రిమూలానురణనరూవ మైన రామునితో ఉపమా 

నోపమేయభావం వాచ్యార్గానికి అంగంగా చేయబడింది. 

వి ఈ శ్లోకంలో మొదటి మూడు పాదాలలోను |పయోగించిన శిష్టపదాల 

శ క్రిచేత కవికి రామునితో ఉపమానోపమేయభావం (ఉపమాలంకారం) వ్యంజితం 

అవుతున్నది. ఇది “మయా రామత్యం ఆ ప్రమ్' అని వాచ్య మైన రామత్య|పా పికి 

ఉపకారకంగా, అనగా 'నీకు రామత్వం ఎలా వచ్చింది ?' అని (వళ్నిస్తే సమర్థ 

కంగా ఉంది. అందుచేత ఈ వ్యంగ్యోపమ వాచ్యానికి అంగం కాబట్టి ఇది ఆప 

'రాంగవ్యంగ్యం. ఇక్కడ |పయోగించిన శబ్దాలు పరివృత్యసహాలు. అందుచేత 

ఉపమాలంకారం శబ్దశ _క్రిమూలం, 

అవ, ఆర్గశ క్రిమూలానురణన (సంలక్ష్య|కమ) రూపవస్తుధ్వని వాచ్యార్థా 

నికి అంగం అయిన అపరాంగ వ్యంగ్యానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు 

రో ఆగత్య సంప్రతి వియోగవిసంషులాజీ 
గ 9 ౧ 

మమ్మోజినిం క్వచిదపి కపిత త్రియామః, 

ఏతాం (ప్రసాదయతి పశ్య శనైః (ప్రభాతే 
. జీ అ అల అరు, అన 
తన్వసి పాదపతనేన సహస్రరశ్మిః. 125 

వృ. ఆత నాయకవృతా నః అర్జశ క్రిమూలః వస్తురూపః నిర 

పేక్షరవికమలీసీవృ త్తానాధ్యారో పేణెవ స్థితః, 

వాచ్యసిద్ద్యజం యథా. 

వ్యా. ఆగత్యేతి- ప్రియుడు (బతిమాలుకొనకుండగానే మానాన్ని(కోపాన్ని) 

విడిచి పెట్టిన ముగ్గనాయికతో సఖురాలు అంటూన్న మాట లివి. తన్వజ్ల = సన్నని 

శరీరం కలడానా! క్వచిదపి = ఎక్కడనో, క్షపిత తియామః = గడపబడిన రాతి 

గల, సహ్మసరళ్మిః = సూర్యుడు, సంపతి = ఇప్పుడు, పభాతే = (పాతఃకాలము 

నందు, ఆగత్య = వచ్చి, వియోగ విసంష్టులాజ్లీమ్ = వియోగంచేత శిథిలమైన 
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శరీరం గల, ఏతామ్ = ఈ, అమోజినీమ్ = పద్మలతను, పాదపతనేన = పాద 
వపతనంచేత (పాదాలమీద పడడంచేత, పాదాల, అనగా కిరణాల, [పసారంచేత 
అని రెండర్భాలు) శనెః= మెల్లగా, (పసాదయతి = _పసాదింపచేసుకొంటున్నాడు 
(అను[గహిం ప చెసుకొంటున్నాడు, అందంగా విక సించేటట్టు చేస్తున్నాడు అని 
రెండర్జాలు). 

అతేతి :. ఇక్కడ అర్జశ క్రిమూలము, వస్తురూపము ఆయిన నాయక 
వృతాంతం దాని ఆపేకలేని సూర్యపద్మి నీవృత్రాంతంయొక్క ఆరోపంతోనే 
ఉన్నది. 

వి. సూర్యపద్మి నీవృత్తాంతాన్ని వర్షిస్తూన్న ప్పుడు అర్హశ క్రిచేత (పదాలు 
పరివృత్తి సహాలు గాన ఆర్థశ క్రీమూలత్వం) నాయికానాయక “వృతాంతం అనగా 

ఒక నాయకుడు కుపిత అయిన నాయికను [బతిమాలుతున్నాడు అనే పృతాంతం 
గమ్యమానం అవుతున్నది. అది వస్తురూపం, సూర్యపద్మినీవృతాంతం వాచ్యం. 
వ్యంగ్యం అయిన నాయికానాయకవృతాంతం లేకపోయినా వాచ్యార్థానికి భంగం 
లేదు. ఆందుచేత ఆది నిరపేక్షం. ఈ వాద్యార్థంమీద వ్యంగ్యార్థం ఆరోపించ బడు 
తున్నది. ఈ వ్యంగ్యార్థాన్ని ఆరోపించడంచేక అనగా రవికమలిసీవృతాంతం 
నాయికానాయక వృత్తాంత మే అని సూచించడంచేత వాచ్యార్థానికి ఒక అందం 
వచ్చింది. ఈ వ్యంగ్యార్థ్మపతీతి లేకపోతే వాచ్యార్థంలో చమత్కారం ఏమీ లేదు. 
ఈ విధంగా వ్యంగ్యార్ల ౦ వాచ్యార్థకో భాధాయకం ఆవడం ద్వారా దానికి అంగం 
అయింది. అందుచేత ఇది అపరాంగవ్యంగ్యం. 

వాచ్యసిద్యంగ మెన అపరాంగవ్యంగ్యం ఎట్టనగా. 
ధం ర 

(ఛమిమరతిమలన సహృదయతాంపలయంమూర్భాంత మఃశరీరసాదమ్ 

మరణం చ జలదభుజగజం ప్రసహ్య కురుతే విషం వియోగిసీనామ్. 

వృ. అత హాలాహలం వ్యజ్యం భుజగరూపస్య వాచ్య స్య సిద్ది 

కృత్, యథా వా. 

శో గచ్చామ్యుచ్యుత దర్శనేన భవతః కిం తృపిరుత్పద్యతె 

కింత్వేవం విజనస్టయోర్హ తజనః సంభావయత్యన్యథా, 
థి బా 
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ఇత్యామన్త )ణభ జ్లీసూ చితవృథావస్థ్రాన ఖే దాలసామ్ 

ఆశి ష్యన్ పులకోత్కరాజ్బితతనుర్లోపీం హరిః పాతు వః, 
ఉగ "ఓ 

వృ. ఆత ఆచ్యుతాదిపద వ్యజ్య మామ న్త్ర్రణిత్యాదివాచ్యస్య. ఏత 

చక|త ఏకవక్సృగతత్వేన అన్య తభిన్నవ కృృగతత్వేనేత్యనయోః భేదః. 

వ్యా, (భమిమితి :. జలదభుజగమ్ = మేఘ మనే సర్పంవల్ల పుట్టిన 

విషమ్=జలంఆనే విషం, విషశబ్దానికి జలం, గరలం అని రెండర్హాలు ఉన్నాయి. 

వియోగిసీనామ్ = వియోగవతులకు, |భమిమ్ = |తిప్పును, అరతిమ్ = దేనిమీదా 

ఇష్టం లేకపోవడాన్ని, అలసహృదయతామ్ = మందమైన హృదయం కలిగి 

ఉండడాన్ని, హృద యదౌర్శ్చల్యాన్నీ, [పలయమ్ = బాహేందియాలు పనిచేయ. 

కపోవడాన్నీ, మూర్చామ్ = మూర్చను, తమః = చీకటినీ, అంధత్యాన్నీ, శరీర 

సాదమ్ = శరీరం క్షీణించిపోవడాన్నీ, మరణం చ = మరణాన్నీ, (ప్రసహ్య = 

బలాత్కారంగా, కురుతే = చేయును. 

అ తేతి వం ఇక్కడ వ్యంగ్యమైన హాలాహలం భుజగరూప మెన వాచ్యం 

యొక్క సిద్దిని చెస్తూన్నది. 

ఏ. భమి, ఆరతి మొదలైనవి కలుగుతాయి, అని చెప్పడంచేత వాటికి 

కారణంగా (పనిద్ద మెన విషం వ్యంగ్యం అవుతున్నది. విషం అనేది వ్యంగ్యం 

అవడం చేతనే *మేఘమే సర్పం” అని మేఘంమీద సర్పత్వారోపం కుదిరింది. 

ఈ విధంగా వ్యంగ్యం వాచ్యసిద్ధ్యంగం అయింది ఆని భావం. 

మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా_ 

గచ్చామీతి:... ఆచ్యుత = శ్రీకృష్ణా, గచ్చామి == వెడతాను, భవతః నీ 

యొక, దర్శనేన = దర్శనంచేత, తృపికడా తృప్తి ॥ ఉత్పద్యతే కిమ్ పుడు 

తుందా? కిం తు = మరొక పేమంపే, ఎవమ్=ఇట్లు, విజనస్థయోః=( మనం) నిర్జన 
[వదేశంలో ఉండగా, హతజనః= ఈ పాడుజనం, ఆన్యథా=మరొకవిధంగా, సంభావ 
యతి కో పాస్తుంది. (ఇది వాచ్యార్భం). ఇంక వ్యంగ్యార్థం. అచ్యుత == నావంటి 

సుందరి (పక్కన ఉన్నా చలించనివాడా! భవతః దర్శనేన = నిన్ను చూస్తూ 
ఉండడంచేత, తృప్తి? ఉత్పద్యతే కిమ్ ఉతృపి, కలుగుతుందా? ఎంత సేప్ప చూస్తూ 

py 

' జ, 



పంచమాల్దాసం 941 

ఉంచటేమా[తం ఏం తృప్తి కలుగుతుంది? సంభోగంచేతనే కలుగుతుంది అని 

భావం. ఆ ఫలం దక్కితే ఈ పాడులోకం ఏమి అనుకొన్నా పరవాలేదు ఆని 

అభి పాయం. ఇతి = ఇట్లు, ఆమన భణ భజ్జిసూచిత వృథావస్తానఖే దాలసామ్ = 

= ఆమం తణభంగి చేత (“అచ్యుతా” అని ఆదొక విధంగా కాకుస్యరం "పెటి పిలిచే 
ల 

రీతిచేత) సూచించబడిన వ్యర్థంగా నిలచినందుకు కలిగిన ఖేదంచేత అలసురాలెన, 

గోపీమ్ = గోపికను, ఆశ్లిష్యన్ = ఆశ్రేషిస్తూన్న, పులకోత్కరాజ్బితతనుః = 

పులకముల సముదాయముతో (పకాశిస్తూన్న శరీరం గల, హరిః = శ్రీకృష్తుగు, 
అజాత ణు 

వః = మిమ్ములను, పాతు = రక్షించుగాక. 

అ తేతి వ్ల ఇక్కడ “అచ్యుత! మొదలైన పదాలచేత వ్యంగ్యమెన ఆర్థం 

“ఆమన ఏణభజ్ఞిసూచిత' మొదలైన వాక్యంయొక్క వాచ్యారం సీదించేటట్టు (కుది 
అజాతీ (1 న థి ఏ య 

రేటటు) చేనున్నది. 
౧/ —_ 

వి. పెన చెప్పిన వ్యంగ్యార్గం లేకపోతే 'ఆమం[తణభంగిచేత వృథా 

వస్తానఖేదాన్ని సూచిసూన్న' ఆనే వాచ్యారం వూర్ణం కాదు. అందుచేత అది 
థి లాన్ ® (=) 

దీనికి అంగం. 

వ్యా. ఏ తచ్చేతి :. మొదటి ఉదాహరణంలో (|బభ్రమిమ్ ఇత్యాదిలో ) ఏక 

వకృ్ఫగతత్వంచేత , రెండ వదానిలో భిన్నవక్తృగతత్వంచేత వీటికి భేదం. 

వి. పె రెండు శోకాలు వాచ్యసిద్యంగ వ్యంగ్యానికి ఉదాహరణలు, ఆయితే 

1భమిమ్” ఇత్యాది శ్లోకంలో వక్త ఒకడే-కవి రెండప శ్లోకంలోని పూర్వార్థంలో 

వ క్రి) గోపి, ఉత్త రార్టంలో వక్క కవి. ఇదే వీటి భేదం. 

అవ. గుణీభూతవ్యంగ్యభేదాలలో నాల్గవది అయిన అస్పుటవ్యంగ్యాన్ని 

నిరూపిస్తున్నాడు. 

వృ. అస్సుటం యథా- 

ఫాల = 
శో అద్భ ఇ దర్శనోత్కణ్ఞా దృ్ష విచ్చేదభీరుతా, 

నాదృ యేన న దృషేన భవతా లభ్యతే సుఖమ్. 128 
లబ అ 

వృ. అతాదృష్టో యథా న భవసి వియోగభయం చ యథా 

నోత్చద్యతే తథా కుర్యా ఇతి క్రిష్టమ్. 

16) 
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వ్యా. ఆస్పుటవ్యంగ్యం ఎట్టన గా - 

ఆదృష్టే ఇతి :- ఒకతే పియునితో అంటూన్న మాటలు. అదృష్టే = 

చూడ బడ నివాడవగుచుండ గా, దర్శనోత్క్ధాజ చూడ డంలో ఉత్క ౦ఠ, చూడాలని 

బెంగ, దృషే = చూడబడినవాడవగుచుండ గా, విచ్చేద భీరుతా = వియోగ ౦వల్ణ 

భయం. అదృ'షేన = చూడబడని, భవతా =నీచేత, సుఖమ్ = సుఖము, న 

లభ్యతే = లభించదు. దృషేన = చూడ బడిన నీచేత, న = లభించదు. నువ్వు 

కనబడకున్నా సుఖం లేదు, కనిపించినా సుఖం లేదు ఆని అర్గం. 

ఆతేతి :_ ఇక్కడ “నువ్వు కనబడకుండగా ఉండ నట్టు, వియోగభయం 

కలగకుండా ఉండేటట్లు చెయ్యాలి” అనే వ్యంగ్యం కిష్టం, అనగా సహృదయులకు 

కూడా ఈ మాట విన్న వెంటనే స్పురించదు. అందుచేత ఇది అస్సుటవ్యంగ్యం, 

ఆవ. అయిదవ భేదమైన సందిగ్గ ప్రాధాన్యాన్ని నిరూపిస్తున్నాడు. 

వృ. సందిగ్గ|పాధాన్యం యథా- 

శో హరస్తు కించిత్సరివృత, ధెర్యశ్చన్సో)దయార మృ ఇవా
 మ్బురాశిః 

ఉమాముఖే నిమృఫలాధరో షై వ్యాపారయామాస విలోచనాని, 

వం ఆత పరిచుమ్బితు మైచ్చదితి కిం (పతీయమానం, కిం వా 

విలోచనవ్యాపారణం వాచ్యం (పధానమ్ ఇతి సందేహః. 

వ్యా. సందిగ్గపాధాన్యవ్యంగ్యం ఎట్లనగా. 

హర ఇతి :- కుమారసంభ వతృతీయ సర్గ లో తపఃసమాధినుండి బైటకు 

వచ్చిన శివునికి పార్వతి పుష్పాలు సమర్పిస్తూన్న సమయంలో శివుని పవృత్తిని 

[ప్రారంభంలో , అమ్బ్చురాశిః ఇవ = సమ్ముదం వలె, కించిత్ = కొంచెము, పరి 

వృత్త ధైర్యః = చలించిన దై ర్యంకలవాడై , బిమృఫలాధరో సై = దొండపండు 

వంటి అధరోష్టం గల, ఉమాముఖే = పార్వతి ముఖంమీద, విలోచనాని = 

(మూడు) నేత్రాలను, వ్యాపారయామాస = |పసరింవచే సెను. 

అతేతి:- ఇక్కడ “చుందించ వలె నవి ఇచ్చయించాడు” అనే వ్యంగ్యార్థం 
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[పధానమా, లేదా నేతాలు |పసరింపకేయడం అనే వాచ్యం |పధానమా అని 
సందేహం. అందుచేత ఇక్కడ వ్యంగ్యం సందిగ్గపాధాన్యవ్యంగ్యం అని ఆర్థం. 

ఆవ. ఆరవ భేద మైన తుల్య పాధాన్యవ్యంగ్యాన్ని నిరూపిస్తున్నా డు_ 

వృ. తుల్య! పాధాన్యం యథా. 

శ్లో బ్రాహ్మణాతి క్రమత్యాగో భవతామేవ భూతయే, 
జామదగ్న్యస థా మిత్రమన్యథా దుర్మనాయతే. 180 

వృ, ఆత జామదగ్న్యః సర్వేషాం (క్యతియాణామివ రక్షసాం 

క్షయం క్షణాత్ కరిష్యతీతి వ్యజస్య వాచ్యస్య చ సమం పాధాన్యమ్. 

వ్యా. తుల్య పాధాన్య వ్యంగ్యం ఎట్టనగా- 

(బాహ్మ బెతి:- మహావీరచరితంలో మాల్యవంతుడికి పరశురాముడు (వాసీ 

పంపిన లేఖలోని పద్యం ఇది. _దాహ్మణాతి క్రమత్యాగ।ః = (బాహ్మణాతి కమం 

యొక్క త్యాగం ((వాహ్మణుడనైన నేను చెప్పేమాటను కాదనుకుండా ఉండడం), 

భవతామ్ ఏవ = మీయొక్కయే, భూతయే = అభి వృద్దికొరకు, అన్యథా = అట్టు 

కాకపోతే, తథా = ఆ విధంగా, మితమ్ = మితుడైన, జామదగ్న్యః = పరశు 

రాముడు, దుర్మనాయతే = క్లోభించిన మనస్సు కలవాడు అవుతాడు (మనస్సులో 

బాధపడతాడు). 

అతేతి :. ఇక్కడ వాచ్యార్గం, “క్షత్రియులను అందరినీ నశింపచేసినచ్లే 

పరశురాముడు రాక్షసుల్ని అందరినీ క్షణంలో నశింప చేసాడు” అనే వ్యంగ్యార్హం 

ఈ రెండూ అందంగానే ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి పాధాన్యమూ కూడా సమా 

నమే, అందుచేత ఇక్కడ తుల్య పాధానృవ్యంగ్యం, 

అవ. ఏడవ భేదం అయిన కాక్వాక్షిపవ్యంగ్యాన్ని నిళూపిస్తున్నాడు- 

వృ. కాక్వాక్షిప్తం యథా. 

శ్ మథ్నామి కౌరవశతం సమరే న కోపొత్ 

దుఃశాసనస్య రుధిరం న పిచామ్యురస్తః, 
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సంచూర్షయామి గదయా న సుయోధనోరూ 

సంధిం కరోతు భవతాం నృపతిః పణేన. 181 

వృ. ఆ(త మథ్నామ్యేవెత్యాది వ్యజ్యం వాచ్యని షెధసహభావేన 

సితమ్. 

క్ష వ్యా. కాక్వాక్షీపం ఎట్టనగా- 

మథ్నామీతి :. వేణీసంహారం [పథమాంకంలో సంధిమాటలు జరుగుతు 

న్నట్టు విని కోపావిష్టుడైన భీమసేనుడు సహదేవునితో అన్న మాటలు. సమరే = 

యుద్దంలో, కోపాత్ _కోపంవలన, కౌరవశతమ్=కౌర వుల శతాన్ని, న మథ్నామి 

= వధించనూ! దుఃశాసనస్య = దుఃకాసనునియొకు, ఉరస్తః=వక్షఃస్థలంనుండి, 

రుధిరమ్ = రకాన్ని, న పిజామి = తాగనూ! గదయా = గదచేత, సుయోధ 

నోరూ = సుయోధనుని తొడలను, న సంచూర్భయామి = చూర్ణం చెయ్యనూ! భవ 

తామ్ = నీయొక్క, నృపతిః = రాజు, పదేనై పణంతో (షరతులతో), సంధిమ్ 

=సంధిని, కరోతు = చెసికొనుగాక. 

అ, లేతి:- తప్పక మథిసాను ఇత్యాది వ్యంగ్యం వాచ్య మైన నిషేధంతో కలి 

సియే ఉన్నది. 

వీ. న మధథ్నామి' ఇత్యాదులకు “మధించనుి మొదలైనవి వాచ్యా 

రాలు. అయితే కాకుస్వరం చేర్చి ఉచ్చరించగా “ఏమిటీ! నేను మథించనూ!” 

ఇత్మ ద్యర్థాలు వస్తాయి. అనగా “న మశ్నామి ఇతి న” మథించను అనే మాట 

లేదు అని మథనాభావాభావం “అనగా తప్పక మధథిస్తాను' అనే అర్థం వ్యంగ్యం 

అవుతుంది. “నూర్లురు కొారవులనూ సంహరిస్తాను” ఇత్యాది ఏవిధంగా (పతిజ్ఞ చేసిన 

ఫీమ సేనుడు *'మథీించను' అని అనడం కుదరదు. అందుచేత *న మథ్నామి" అనే 

దాసికి వాచ్యం అయిన మథనని షే ఢంతో పాటు వెంటనే కాకుస్వరంచె చిత “తప్పక 

మథిసాను" ఆనే వ్యంగ్యార్థం బోధింపబడడంచేత ఇది వాబ్యార్థంవంటిదె ఆయి 

పోయింది. అందుచెత ఇదీ గుణీభూతవ్యంగ్యం అని ఆరం. 

ఆవ. ఎనిమిదవ భేద మైన ఆసుందర వ్యంగ్యాన్ని నిరూపిస్తున్నాడు. 

వృ. అసున్దరం యథా. 

గాధ, వాజీరకుడంగుడ్డీణసఉణికోలాహలం సుణంతీఏ, 

ఘరకమ్మవావడాఏ బహుఏ సీఆని, అంగాఖం, 182 
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“వానీరకుజ్దో డ్రీనశ కునికో లాహలం శృణ్వన్వాః 

గృహకర్మవ్యాపృతాయా వధ్యాః సిదన్న్యజ్షాని.” 

వృ. అత దత సం కితః కచ్చిల్చ్లతాగ హనం _పవిష్ట ఇతి వ్యజ్ల్ష్యాత్ 

సీదన్యజ్లాని' ఇతి వాచ్యం సచమత్కారమ్, 

వ్యా. అసుందరవ్యం గ్యం ఎట్ట నగా. 

వాణీర ఇతి- వానీరకుళ్ణో డ్లీనళకుని కోలా హలమ్ = చేపడొంకనుండి ఎగి 

రన పక్షుల కోలాహలాన్ని, శృణ్యన్యాః = వినుచున్న (విన్న, గృహకర్మ వ్యాప 

తాయాః==ఇంటి పనులలో వ్యాపృతురాలై ఉన్న, వధ్వాఃజకోడలియొక్క, ఆజ్లాని 

= అవయవాలు, సీద న్తి = పట్టు తప్పిపోవుచున్నవి, 

వి, ఇంటిదగ్గరగానె ఉన్న వేతసనికుంజంలో కలుద్దాం అని ఒకతె పియు 

నితో సంకేతం చేసుకుంది. ఆ నికుంజంలో ఉండే పక్షులు హటాత్తుగా _ఎగిరిపో 

తూన్నచప్పుడు వినగానే ప్రియుడు ఆక్కడికి వచ్చినట్టు ఊహించినా ఆమె గురు 

భయంచేత, కార్యభారంచేతా వెళ్ళజా లక పోయింది. ఆప్పుడు ఆమె స్థితిని వర్ణించే 

గాథ ఇది. 

ఆ(తేతి. ఇక్కడ- “ఇవ్వబడిన సంకేతంగల (సం కేతం ఏర్పర చుకొన్న) 

ఒకడు లతాగృహంలో (వవెశించినాడు అనే వ్యంగ్యార్థంక ౦టె “సీద ని అజ్ఞాని” 

(అవయవాలు సడలి పోతున్నాయి అనే వాబ్యార్థ మే ఎక్కువ చమత్కార జనకంగా 

ఉంది. అందుచేత ఇది 'అసుందరవ్యంగ్యంి. 

అవ. ఇంతవరకు చెప్పిన గుణీభూతవ్యంగ్యాల అవాంతర భేదాలు చెపు 

తున్నాడు. 

కా, ఏషాం భేదా యథాయోగం వేదితవ్యాశ్చ పూర్వవతి. 4! 

వృ. యథాయోగ మితి. 

“వ్యజ్య నే వస్తుమా|త్రేణ యదాలంకృతయ స్తదా 

ధువం ధ్వన్యజతా తాసాం కావ్యవృ_త్తేస్తదాశ్రయాత్” (ధ్వ.ఆ.2.29) 
జాలీ ల 
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ఇతి ధ్వనికారో క్రదిశా వస్తుమా|తేణ య్శత్రాలజ్కారో వ్యజ్యతే న తత 
గుణీభూ తవ్యజ్యత్యమ్. 

వ్యా, ఏషామ్ = ఈ గుణీభూతవ్యం గ్యాలయొక్క- ; భేదాః = ఖేదాలు, పూర్వ 

వత్ = పూర్వమునందు చెప్పిన ధ్యనిభేదముల వలె, యథాయోగమ్ = యథా 
సంభవంగా, వేదితవ్యాః = తెలియదగినవి. 

వి. గుణిభూతవ్యంగ్యభేదాలు “పెన చెప్పిన ఎనిమిది మ్మాతమే కాదు. 
అర్జాంతరసంకమితత్వం మొదలైన ఉపాధులను పట్టి ధ్వనికి ఏ విధంగా అనేక 

భేదాలు ఏర్పడినాయో, అదే విధంగా ఆ ఉపాధులను పట్టి గుణీభూతవ్యంగ్యానికి 

కూడా శుద్ధ భేదాలు, సంక రసంసృష్ట్యాదులచేత ఇంకా ఎన్నో సంకీర్ణ భేదాలు. 

ఉంటాయి. అయితే ధ్వనిలో ఉన్న కొన్ని భేదాలు దీనిలో కుదరకపోవచ్చు. 

ఆందు చేతనే యథాసంభవంగా అని చెప్పబడింది. ఈ విషయాన్నే విశదీకరి 

స్తున్నాడు- 

యథాయోగమితి ఇతి; “కేవలవస్తువుచేత ఆనగా వాచ్యాలంకారరహితః 

మైన పస్తుమాతంచేత , అలంకారాలు వ్యంజింప చేయబడినప్పుడు ఆ అలంకారాలు. 

తప్పకుండా ధ్యనిభేదాలే అని (గహించాలి. ఎందుచేత ననగా కావ్య పవృత్తి 

అలంకారాలని ఆశ్రయించి ఉంటుంది; అనగా అలంకారాలు ఉన్నప్పుడే అది 

కావ్యం ఆనిపించుకుంటుంది"ఆని ధ్యనికారుడు చెప్పినట్టు వస్తుమాతంచేత ఆలం 

కారం వ్యంజింపచేయబడిన చోట గుణీభూత వ్యంగ్యం అనడానికి వీలులేదు. ఆది. 
ధ్వనియే. 

వి. వస్తువుకందె అలంకారం అధికచమత్కారి గాన వస్తువు దృష్ట్యా 
దానికి (పాధాన్యం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అందుచేత వస్తువుచేత అలంకారం. 

ధ్యనింపబడే స్థలంలో ఆ ధ్వన్యమానాలంకారంలో గూఢత్వాదు లేవైనా ఉన్నా 
ఆ అలంకారం సహజంగా వస్తువుకంటె ప్రాధాన్యం ఉన్నది కాబట్టి దానికి 

గౌణత్వం లేదు, అలంకార త్వేన ఆది [పధానమే. దీనికంటె వస్తువుకు (ప్రాధాన్య 
(పస క్తి "లేదు. వ్యజ్యమానం అయిన అలంకారంక౦టె వస్తువు పధానంగా ఉంటేనే. 
కదా ఆ వ్యంగ్యానికి గుణీభూతత్వం కలిగేది. అందుచేత “వస్తునా అలంకార 
ఛ్వనిః అనే ధ్వనికి సంబంధించిన తొమ్మిది భేదాలు తీసివేయగా. శుదగుణీభూత 
వ్యంగ్యానికి ధ్వనికి వలె యాభై ఒక్క (81) భేదాలుకాక, (ల [లి ) నలభై రెండు 
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(42) భేదాలు మ్మాతమే ఉంటాయి. అందుచేతనే 'యథాయోగంి (యథాసంభ 

వంగా)అని చెప్పబడింది. సంకర సంసృష్టులవల్ణ ఏర్పడిన సంకీర్ణ భేదాలూ ఇవీ 

కలిపితే మొత్తం నాలుగు లక్షల యాభై ఒక్క_వేల తొమ్మి దివందల ఇరవై 

(£51920) గుణీభూతధ్వనిభేదాలు ఆవుతాయి. ఏవేవో గుణకారాలు చేసి ఈ 

భేదాలన్నీ చెప్పడం తప్ప ఇవేవీ ప్రయోగయోగ్యాలూ, అనుభవగమ్యాలూ కావు, 

వ్యర్గపయాస. 

"పెన ఉదాహరించిన ధ్వనికారకారికలో “వస్తుమ్మాతంచేత అలంకారం 

వ్యంగ్యం అయినప్పుడు" అని చెప్పబడింది. వస్తుమాాతం అనగా “వాచ్యాలంకారం 

ఏదీ లేని వస్తువు 'అని అర్థం. వాచ్యాలంకారం ఏదైనా ఉన్న వస్తువు అలంకారాన్ని 

వ్యంజింపచేసినప్పుడు ఆ వ్యజ్యమానాలంకారం వస్తుదృష్ట్యా కాకపోయినా, వాచ్యా 

లంకార దృష్ట్యా గొణం అవడానికి ఆవకాశం ఉందిగాన ఆ అలంకార ధ్యని ధ్యని 

గానే ఉంటుంది అనడానికి వీలులేదు అని భావం. ఉదాహరణకి. పతివస్తూపమాడి 

సలాలలో ఉపమ వ్యంగ్యంగా ఉంటుంది. ఆయినా ఆ ఉపమ ఆగూఢం అవడం 
థ్ 

చేత (వస్తువు దృష్ట్యా (పధానమే అయినా) (పతివస్తూవ మా దృష్ట్యా అపధానమే 

గాన అది గుణీభూత వ్యంగ్యం, 

అవ. ధ్వని. గుణీభూత వ్యంగ్యాల మి[శణంచేత ఏర్పడే అనేక భేదాలను 

గూర్చి చెపుతున్నాడు. 

కౌ, సాలంకారై ర్థ్వ నే స్తెశ్చ యోగః సంసృష్టిసంకరై 8. 

వృ. సాలంకారై రితి ధం తై రేవాలంకారై ః, అలంకార యు కైశ్చ 

తైః, తదు కం ధ్వనికృతా:- 

“సగుణీభూత వ్య జ్యెః సాలంకారె & సహ్మపభిదై ః స్వైః 
జీ కలా అ న! 

సంకర సంసృష్టభ్యాం పునర ప్యుద్యోతతే బహుధా (ధ్వ-ఆ, లీ.4తిఇతి. 

వ్యా. సాలంకారైః = అలంకారాలతో కూడిన, తైః == వాటితో (గుణీభూత 

వ్యంగ్యాలతో ), సంసృష్టిసంక రై ః = సంసృష్టిసంకరాలచేత , ధ్వనేః = ధ్వనికి, 

యోగః = సంబంధము. 

తై రవేతి-ఆలంకారరూపాలైన ఆ గుణీభూ తధ్యములతోను, అలంకారయుక్తా 

లైన వాటితోను. 



248 కావ్య పకాశ 

వి. పర్యాయోక్త సమాసోక్యాదులలో వ్యంగ్యం ఉంటుంది. కాని ఆది 

ఆ పధానంగా ఉంటుంది, ఆందుచేత అలంకారాలైన పర్యాయో క్రసమాసో క్యాదులు 

కూడ గుణీభూత వ్యంగ్యాలే. అందుచేత ఇక్కడ “సాలంకారై 1'అనే పదానికి రెండ 

ర్ధాలు వచ్చెటట్టు విగహం చెప్పుకోవాలి. “అలంకారాశ అలంకారాశ్ళ అలం 

కారాః.” దీనిలో ఒక “ఆలంకారాఃి అనేది థావ్యపధానని ర్రైళం. అలంకారత్వము 

అని ఆర్థం. రెండవ “ఆలంకారాఃి అన్నదానికి అలంకారములు అని అర్థం, “అలం 

కారైః సహితాః నాలంకారాః.” ఏక శేషవృ త్యనుసారం లోపించిన ఆలంకారపదానికి 

అలంకారత్వం అని ఆర్థం గాన “సాలంకారాః”" 'అలంకారత్వంతో కూడినవి” అని 

అర్ధం. రెండవ అలంకారశ బ్దార్థాన్ని పట్టి “అలంకారాలతో కూడినవి” అని అర్దం. 

అలంకార త్యంతో కూడినవి సమాసో క్యాద్యలంకారా లని చెప్పబడే గుణీభూత 

వ్యంగ్యాలు . ఈ విధంగా ఈ కారికార్దానికి అలంకారరూపాలైన గుణీభూతధ్యనుల 

తోను ఉపమాదివాచ్యాలంకారాలతో కూడిన గుణీభూత ధ్యనులతోను ధ్వనికి యోగం 

అనగా కలయిక, సంసృష్టిచెత గాని, [తివిధసంకరం౦చెత గాని కలగగా అనంత 

భేదాలు ఏర్పడతాయి అని అర్థం. 

తదితి_ ఈ విషయాన్నే ధ్వనికారుడు చెప్పి ఉన్నాడు. “ఆ ధ్వని అలం 

కారాలతో కూడిన గుణీభూతవ్యంగ్యాలతోను, అలంకారాలతోకూడిన తన (ధ్వనికి 

సంబంధించిన) భేదాలతోను సంకరం కాని సంసృష్టిని గాని పొందడంచేత అనేక 

విధాలుగా [పకాశిస్తుంది.” 

కౌ. అన్యోన్యయోగా దేవం స్యాద్భేదసంభ్యాతిభూయసీ, గ్తీ 

వృ. ఏవమ్ అనేన (వకారేణ అవా నరభేదగణనేఒతి ప్రభూత 

తరా గణనా. తథాహి శృద్దారన్యైవ వేదపభేదగణనాయామాన న్యమ్. 
కా గణనా తు సర్వేషామ్. 

వ్యా. ఏవమ్ == ఈ విదంగా, అన్యోన్యయోగాత్ = ధ్యనిభేదాలు, గుణీ 

భూతధ్వని భేదాలు పరస్పరం కలవడం వల్ల, ఆతిభూయసీ = చాల వి స్తృతమైన, 

సంఖ్యా = సంఖ 9; స్యాత్ = అగును, 

ఏవమ్ ఇతి_ ఈ విధంగా అవాంతర భేదాలను లెక్కించిన టయితే చాల 
i ఛా 

పెద్ద సంఖ్య ఏర్పడుతుంది, ఎందుచేత ననగా. ఒక్క శృంగారరసాన్నె లీసి 
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కొని దాని భేదాలు, ఆవాంతరభేదాలు లెక్క పెడితే ఆ సంఖ్య అనంతంగా 

ఉంటుంది. ఇంక అన్నింటినీ తీసికొంటే ఇంక లెక్క ఏముంటుంది ? 

వి. ధ్వనిభేదాలు మొత్తం పదివేలనాలుగువందలయాభై అయిదు (10455) 

అని వెనక చెప్పబడింది. గూణీభూత వ్యంగ భేదాలు చె ధ్వనిభేదాలు కలిపితే 

మొత్తం ముప్పైనాలుగు కోట్ల ఆరు లక్షల ఇరవై మూడువేల తొమ్మిది వందల 
(810628900) భేదాలు అవుతాయని వ్యాఖ్యాతలు |వాసినారు. ఈ భేదగణన 

నిరపయు కం అని వెనుక చూచి ఉన్నాం. అందుచేతనే పండితరాయలు ఈ 

లాంటివాటి జోలికి పోకుండా మొత్తం ధ్యనిభేదాలు ఇరవై ఆరు అని [పతిపాదిం 

ఛాడు. ఈ విషయం మమ్మటాదులకు తెలియ దని కాదు. కేవలం విషయ(పతి 
పాదనకుతూహలంచేతనే ఈ గణన చేశారు. అందుచేతనే “ధ్వనిని గూర్చి సంక్షి 

ప్తంగా చెప్పాలంటే అది మూడు విధాలు” అని మమ్మటుడు అనుపవమే చెప్ప 

నున్నాడు. 

అవ. ఇంతవరకు ధ్వనింగుణీభూతధ్వనులను సోదాహరణంగా నిరూపించి 

“అసలు ధ్వని అనేదే లేదు; వ్యంజనావృ త్రిని ఒక స్వతంతవృ తిగా ఆంగీక 

రించవలసిన పని లేదు” అని వాదించేవాళ్ళ వాదనలు ఖండించడానికి ఉప్మకమి 

సున్నాడు- 

వృ. సంక లనేన పునర స్య ధ్వనేః (తయో ఖేదాః, వ్యజ్ఞ్యస్య 

తిరూపత్యాత్. త థాహి--కించిద్వాచ్యతాం సహతే, కించి త్త్వన్యథా. తత 

వాచ్యతాసహమవిచి[తం విచితం చేతి, అవిచ్శితం వస్తుమ్మాతమ్; విచి 

త్రం త్యలంకారరూపమ్. యద్యపి (పాధాన్యేన తదలంకార్యం తథాపి 

[బాహ్మణ[శమణన్యా మేన తథోచ్యతే. రసాదిలక్షణ స్ప్వర్థః స్వప్నెఒపి 

న వాచ్యః. స హి రసాదిశబ్దేన శృజా రాదిశ బ్రేన వాధిదీయెత; న చాఖి 

ధీయ తే. త్యత్చయోగేఒపి విభావాద్య్యపయోగే తస్యాపతిప తేః, తద 

[పపయోగేఒపి విభావాదిప్రయోగే తస్య ,పతిప త్తే శ్చేత్యన్వయవ్యతిరె 

కాభ్యాం విభావాద్యభిధానద్వా రే జవ పతీయతే ఇతి నిక్చీయతే, తేనాసా 

.వ్యజ్య ఏవ. ముఖ్యార్గ బాధాద్యభావాన్న పునర్హక్షణియః. 

వ్యా, సంకలనేన ఇత్యాది :. సం|గ హంచేత (సంకలనేన, అనగా సంచి 
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పంగా చెప్పాలంమే,- వ్యంగ్యం మూడురకాలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ధ్వనికి మూడు. 

భేదాలు. ఆది ఎట్టనగా (తథాహి) ఒక రకమైన వ్యంగ్యార్థం వాచ్యత్యాన్ని సహి 

స్తుంది. డక రక మైనది మరొక విధంగా ఉంటుంది. అనగా ఒకరక మైన వ్యంగ్యార్థం. 

(వ స్వ్వలంకా రాదికం) వేరు మాటలలో వాచ్యంగా చెప్పడానికి శక్యం అవుతుంది; 

మరొక రక మెనది (రసాదికం అలా శక్యం కాదు. వాచ్యత్వాన్ని సహించేది ఆవి. 

చితం, విచితం అని రెండు విధాలు. కేవల వస్తురూపమైన ఆర్థం అవిచి తం; 

అలంకా రరూపమైనది విచ్మితం. ఆలంకారం వ్యంగ్యం అయినప్పుడు దానికే 

(పాధాన్యం ఉండడంచేత నిజానికి ఆది అలంకార్యం (అలంకరించదగినద్ని అనె 

చెప్పాలి కాని అలంకారం ఆని చెప్పకూడదు; అయినా [బాహ్మణ్మ్యశ మణన్యాయం. 

చేత దానిని ఆ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. 

ఒక (వాహ్మణుడు బౌదమతాన్ని స్వీకరించి [శ మణుడు (బౌద్ధసంన్యాసి) 
0౧ 

(ఏ 

అయ్యాడు. (శమణుడైన తరవాత ఆతడు బ్రాహ్మణుడు కాడు. అయినా ఆతనిని 

“బాహ్మణ! శమణుడు' ఆంటారు. ఆదే విధంగా ఒకానొకప్పుడు అలంకారంగా: 

ఉండడంచేత దానిని ఇప్పుడు కూడ, అనగా ఆలంకార్య మెన ధ్వని ఆయినా కూడ 

ఆలంకారం ఆని అనడం పరిపాటి అయినది అని ఆర్థం. ఈ విధంగా ప స్తలం 

కారాలు వ్యంగ్యాలయినపుడు చమత్కార జనకంగా ఉన్ని వాచ్యాలయినప్పుడు. 

కూడ చమత్కారజనకాలే ఆని భావం. 

రసాదిః ఇతి :. రసథావాదిరూప మైన అర్హం మాతం స్వప్నంలో కూడా 

వాచ్యం అవడానికి వీలులేదు. అది వాచ్యం కావాలంటె సాధారణమైన “రసం” 

“భావం? మొదలైన శబ్దాల చేతకాని ,“శృంగారరసం' మొదలైన శబ్దాలచెత కాని చెప్ప 

బడాలి, ఆలా చెవబడడంలేదు. ఆ శబ్దాలు ('రసంి, “'శంగారం' మొదలైన 

శబ్దాలు) | పయోగించినా విభావాదుల [పయోగం లేకపోతే రసాద్మిపతీతి కలగడం. 

లేదు. ఆ శబ్దాలను [పయోగించక పోయినా విభావాదులను [ప్రయోగిస్తే రసాది 

(పతీతి కలుగుతూన్నది. ఆందుచేత అన్య యవ్యతి రేకాలచేత విభావాదుల |[పయోగం 

ద్వారా మ్మాతమే రసాద్యర్థం [పతీయమానం అవుతుంది అని నిశ్చయం చేయ. 

వలసి ఉంది. అందుచేత ఇది వింగ్యమె కాని వాచ్యం కాదు. ముఖ్యార్థ బాధాదులు 

లేకపోవడంచేత లక్ష్యం కూడా కాదు, 

వా విం “తత్సతే్వే తత్సత్వమ్ అన్వయః, తదభావే తదభావః వ్యతి రేక ౪" 
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“ఆది ఉన్నప్పుడు ఇది ఉంటుంది” అనేది అన్వయం. “అది లేకపోతే ఇది 

ఉండదు” అని వ్యతిరేకం. “విభావాద్మిపయోగం ఉంటే రసాద్మిపతీతి కలుగు 

తుంది" అనేది అన్వయం. “విభావాది పయోగంలేకపోతే రసాది[పతీతి కలగదు” 

అనేది వ్యతిరేకం. ఈ అన్వయవ్యతి రేకాలచేత విభావాది పయోగం రసాద్మిపతీతికి 

కారణం అని నిర్ణయించ బడుతుంది. రెండువస్తువుల మధ్య కార్యకారణభావాన్ని 

నిర్ణయించడానికి ఈ అన్వయవ్యతిరేకాలను ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యార్ధ బాధాదులు 

లేక పోవడంచేత ఇక్కడ (_పతీయమానమైన అర్హం లక్షార్థం కాదు అనే విషయం 

ద్వితీయోల్దాసంలో పదిహేను, పదహారు కారిక లలో (పతిపాదించబడింది. 

వృ. అరానర సం కమితాత్య నతిర సృతవాచ్యయోర్వస్తుమా త 
థో వాలీ త 

రూపం వ్యజ్ఞ్యం వినా లక్షణవ న భవతీతి పాక్ (పతిపాదితమ్. శబ్ద 

శ క్రిమూలే తు అభిధాయా నియన్త)జేన అనభిధయస్య అర్థానరస్య తేన 

సహోపమాదేరలంకారస్య చ నిర్వివాదం వ్యజ్య్యత్వమ్. 

వ్యా. అరానరేతి :. అరాంతరసం|కమిత వాచ్య- ఆత్యంతతిరస్కృతవాచ్య 
థా థి. 

సలాలలో వస్తుమాతరూప మైన వ్యంగ్యం లేకపోతే లక్షణయే కుదరదు ఆని 
( జాజ్ హలా 

వెనక (పతిపాదించ బడింది. 

ఏ. 'త్వామస్మివచ్మి* ఇత్యాది అర్జాంతర సంకమిత వాచ్యస్థలాలలో ను, 

“ఉపకృతం బహు తత” ఇత్యాది అత్యంతతిరస్కృత వాచ్యాలలోను [ప్రయోజన 

రూపమైన వసువు వ్యంగ్యంగా ఉన్నది అని అంగీకరించకపోతే అక్కడ లక్ష 

అయే కుదరదు. ఎందుచేత ననగా లక్ష ణాస్థలాలలో (పయోజన మేనా ఉండాలి, 

రూఢియేనా ఉండాలి. పై ఉదాహరణలలో రూఢి |పస క్రి లేదు. ఇంక (పయో 

జనం అంగీకరించాలి. ఆ [ప్రయోజనమే వ్యంగ్యం. అందుచేత లక్షణామూలక ధ్యని 

స్థలాలలో ధ్వనిని అంగీకరించి తీరా లని భావం. 

శబ్దశ క్రిమూలే ఇతి :- శబ్బశ కి (అబిధామూలధ్వనిలో కూడా) అభిధ 

నియంత్రితం అయిపోవడంచేత వాచ్యం కాకపోయినా మరొక ఆర్గం స్కురిస్తూ 

న్నది. స్పురిస్తూన్న అ అర్థంతో ఉపమాద్యల౨కార౦ కూడా స్ఫురిస్తూన్నది. 

అందుచేత ఆ అర్జాంతరమూ, ఉపమాద్యలంకారాలు వ్యంగ్యాలే అని చెప్పడంలో 

వివాదం లేదు. 
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వి. ఈ విషయం 'వదాత్మనఃి (12వ శోకం) 'ఉల్పాస్య' (5శీవ శ్లోకం) 

ఇత్యాద్యుదాహరణలు ద్వారా వెనక దిళ్లదీకరించబడింది. ఈ విధంగా రసాది 

ధ్వనులనే కాకుండా లక్షణామూలకాలై న ఆర్జాంతర సంక్రమిత. అత్యంతతిర స్కృృత 

వాచ్యవస్తుధ్వనులనూ ఆభిధామూలకాలైన వస్వలంకారధ్వనులనుకూడ అంగీక 

రించ వలసిఉన్నది అని భావం. 

అవ, అభిహితాన్వయవాదుల మతంలో కూడా (అర్జశ క్రిమూలధ్వనిస్థలా 

అలో అరళ కిమాలనస ;లంకార్మపతీతి వ్యంజనవల్లనే కలుగుతుంది కాని అభిధ 
గ్ థి అంజ చీ 

వేత కాదు అని పతిపాదిస్తున్నా డు_ 

వృ. ఆర్థశ కిమూలేఒపి విశేషే సంకితః కర్తుం న యజ్యతే 

ఇతి సామాన్యరూపాణాం పదార్థానా మాకాజ్ఞాసంనిధియోగ్య తా వశాత్సర 

స్పరసంసర్లో య్మత్రాపదార్థోఒపి విశేషరూపో వాక్యార్థః త|తాభిహితాన్య 

యవాదే కా వారా వ్యజ్య స్యా భిధేయతాయామ్. 

వ్యా. అర్టేతి వం ఆర్థశ క్రిములధ్వనివిషయంలో కూడా (వ్యంగ్యార్థం 

వాచ్యం అవడానికి అవకాశం లేదు) వ్య కివిశేషంలో సంకేతం కుదరదు కాబట్టి 

జాతిరూపంలో నే (గ్రహించబడిన పదార్థాల పర స్పరసంబంధం, పదార్థం (పదాల 

చేతబోధించబడే ఆర్థం) కాక పోయినా ఆకాంజా-సంని ధి. యోగ్యతల సహాయం 

చేత ఒక విశేషరూపమైన వాక్యార్థంగా (తాత్పర్యవృత్తి చేత) [గహించబడు 

తుంది ఆని చెప్పే అభిహితాన్వయవాదంలో వ్యంగ్యం ఆభిధేయం (వాచ్యం) అని 
చెప్పడానికి అవకాశం ఏమున్నది? 

వి. అభిహితాన్వయవాదం పకారం ఒక వాక్యంలోని పదాలు వినగానే 

(పదాలకు జాతియందే సంకేకం కాన) వాటి జాతిరూపాలైన అర్థాల స్మరణం 

కలుగుంది దీనితో ఆధిధాశ క్రి పని పూరి అయిపోతుంది. అటుపిమ్మట ఆకాంక్షా 

దుల సహాయంచేత తాత్పర్యవృత్తి ఆనే వృత్తి ద్యారా పదార్థాల పరస్పర 

సంబంధం అవగతం అవుతుంది. ఆదే వాక్యార్థం, ఈ విధంగా వాక్యార్థ మే వాళ్ళ 

మతం |పకారం వాచ్యం కాదు. ఆలాంటవ్పుడు వాక్యార్గ జ్ఞానానంతరం (తృతీయ 

కక్ష్యలో) తెలియబడే వ్యంగ్యార్హం వాచ్యం కాదు అని వేరే చెప్పాలా? అని 
భావం, అభిహితాన్వయ వాద- అన్వితాభిధానవాదాల స్వరూపం తాత్పర్యార్థోఒ౬పి 
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శేష చిత్“అనే ద్వితీయోల్హాసంలోని కారికాభాగం వ్యాఖ్యానంలో (6వ కారిక )విళ 

డీకరించబడింది. 

అవ. ఆధిహితాన్యయ వాదంలో వ్యంగ్యార్గం వాచ్యం అవడానికి వీలులేదు 

అసి |పతిపాదించి ఇప్పుడు అన్వితాభిధానవాదంలో కూడా అంతే అని చెప్పబోతూ. 

ముందు అన్వితాభిధాన వాదస్వరూపం విశదీక రిస్తున్నా డు_ 

వృ. యేఒప్యాహు?- 

“శబ్లవృద్దాభిధేయాంశ్చ (_పత్య షేణ్యాత పశ్యతి 
(శొతుశ్చ (పతిపన్న త్యమనుమానేన చష్టయా l 

అన్యథానుప పత్తా తు బోధేశ్ళ కిం ద్యయాత్మికామ్ 

అర్లాపత్తావబోధేత సంబన్దం తిపమాణకమ్” pA 

ఇతి ప్రతిపాదితదిశా “దేవదత్తగామానయ” ఇత్యాద్యుత మవృద్దవాక్య 
పయోగాత్ దేశాడ్డశాన్నరం సాస్నాదిమన్త మర్దం మధ్యమవృద్దే నయతి 

సతి “అనేన అస్మాద్వాక్యాత్ ఏవంవిధః అర్థః (పతిపన్న' ఇతి తచ్చే 

షయా అనుమాయ తయోర ఖణవాక్యవాక్యార్ద యోర రాపత్యా వాచ్య 
ట a ® థి — 

వాచక భావలక్షణం సంబస్థమ వధార్య బాలస్త|త వ్యుత్పద్యతే. పరత; 

“చ్వ్నైత! గామానయ, దేవదత! అశ్వ్యమానయ, దేవదత్త! గాం నయ” 

ఇత్యాది వాక్య పయో గే తస్య తస్య శబ్దస్య తం తమర్శ మవధారయతీతి అన్వ 

యవ్యతి రేకాభ్యాం _పవృత్తి నివృత్తి కారి వాక్య మేవ పయోగయోగ్యమితి 

వాక్యసితానామేవ పదానామ్ అన్వితై ః పదారైెః అన్వితానామేవ సంకేతో 
థి జ ఠి 

గృహ్యతే ఇతి విశిష్టాఎవ పదార్గాః వాక్యార్థః నతు పదార్గానాం వె శిష్ట్యమ్. 

యద్యపి వాక్యాన రప యుజ్యమానాన్యపి | పత్యభిజ్హాపత్యయున 
= ణః 

తాన్యేవైతాని పదాని నిశ్చీయన్నై ఇతి పదార్భాన్తరమాత్రేణ అన్వితః 

పదార్థః సంకేతగోచరః తథాపి సామాన్యావచ్చాదితో విశేషరూప ఏవాసొ 

(పతిపద్యతే, వ్యతిషక్తానాం పదార్గానాం తథాభూతత్వ్వాక్ ; ఇత్యన్వితా భి 

ధాయినః. తేషామపి మతే సామాన్యవిశేషరూపః పదార్గః సంకేతవిషయ. 
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ఇత్యతివి శేషభూతో వాక్యార్థాన్తర్గతః అసం కేతిత్వాదవాచ్య ఏవ యత్ర 

పదార్థః పతిపద్యతే తత దూరే ఆరాన్తరభూతస్య నిః శేషచ్యుతేత్యాదౌ 

విధ్యాదేశ్చర్చా. 

వ్యా. యే ఇతి :. *యేఒపి* అనేదానికి 'అన్వితాభిధానవాదినః” అనే 

దూరంగా ఉన్న పదంతో సంబంధం. “యేఒపి అన్వితాభిధానవాదినః ఆము; 

తేషామపి మతే దూరే అర్థానరభూత స్య నిఃశేషచ్యుతేత్యాదౌ విద్యాదేశ్చర్చా” అని 

అన్వయం. సాధారణంగా బాలుడు ఇతరుల వ్యవహారం చూచి భాష నేర్చుకుం 

టాడు. ముందు కొన్ని వాక్యాల ఆర్థం తెలుసుకొని తరవాత ఆ వాక్యంలో 

ఉన్న పదాల అర్థాలు తెలుసుకుంటాడు. ఏదైన ఒక పని చేయడానికి |పేరేపించే 

వాడు ఉత్తమవృద్దుడు. ఆతడు చెప్పిన విధంగా చేసేవాడు మధ్యమవృద్దుడు. 

ఉత్త మవృద్దుడు పలికే మాట లన్నీ వింటూ, మధ్యమవృద్దుడు చేసే పనులు 

చూస్తూ ఉండేవాడు బాలుడు. అన్వితాభిధానవాదులు (పాభాక రమీ మాంసకులు, 

వాళ్ళ మతం సంక్షిప్తంగా ఈ |పొచీన కారికలలో చెప్పబడింది. బాలః అని అధ్యా 

హారం. బాలః = బాలుడు, ఆత = వ్యుత్పతి సమయంలో, శబ్లవృద్దాభి ధేయాన్ = 

ఉత్త మవృద్దుడు ఉచ్చరిస్తూన్న “గామ ఆనయ' ఇత్యాదిశబ్దాలను, ఉ త్రమవృద్ధ- 

మధ్యమవృద్దులను, గోవును తీసుకొని రావడం మొదలైన ఆర్హాలనూ, |[పత్యకేణ 

= [పత్యకంచేత, పశ్యతి = (గహిస్తాడు. శబ్దం చెవులతో వింటాడు. మిగిలినవి 

కంటితో చూస్తాడు. అనుమానేన = అనుమానానికి సాధనమైన, చేష్టయా = చేష్ట 

చేత, లేదా చేష్ణయా అనుమానేన జ చేష్టారూపమైన అనుమానసాధనంచెత, (శోతుః 

= శోత ఆయిన మధ్యమవృద్దునియొక్క-, [పతిపన్నత్వమ్ = వాక్యార్థాన్ని తెలిసి 

కొనడాన్ని, పశ్యతి = గహిస్తాడు. ఉత్తమవృద్దుని మాటలు వినగానే మధ్యమ 

వృద్దుడు ఆవును తీసికొనిరావడం మొదలైన పనులు చేయడాన్ని పట్టి “ఇతడు ఈ 

పనులు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి ఆ వాక్యం ఆర్థం తెలిసింది” అని |గహిస్తాడు 

అని ఆర్థం, “అయమ్ ఏత చ్చబ్దిజనై్యైతదర్శగోచ రజ్ఞాన వాన్; ఏతచ్చబ్ద శ్రవణా 

నన్నరమ్ ఏతదర్ధ గో చర చేష్టావత్త్వాత్” అని అనుమానాకారం. అన్యథానుపపత్యా 

ఆర్థాపత్యా = అన్యథానుపపతి రూప మైన అర్జాపత్తి చెత , అర్జాపత్తి_పమాణస్వ రూపం 

ద్వితీయోల్పాసం పదవ కారిక వృత్తిలోను, త ద్వ్యాఖ్యానంలోను వివరించబడింది. 

ద్యయాత్మి కామ్, వాచకత్వ౦, వాచ్యత్వం అని రెండువిధాలైన, శ క్రిమ్జసంకతం 
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ఆని చెప్పబడే వాక్య- వాక్యార్థాల సంబంధాన్ని, బోధిత్ = తెలుసుకుంటాడు. తి 

పమాణకమ్= =|పత్యక్ష. అనుమాన. అర్ధాపత్తు లనే మూడ్ముపమాణాలు గల, సంబ 

నమ్ = = సంకేతాన్ని, అవబోధేత == తెలుసుకుంటాడు. 

వి. “గామ్ ఆనయి ఇత్యాది వాక్యాలకూ గోవును తీసికొనిరావడం ఆనే 

అర్ధానికి సంబంధం లేకపోతే ఆ వాక్యాన్ని వినగానే ఆ అర్థాన్ని [గ్రహించడం 

ఉపవన్నం కాదు” అనేది అనుపపతి త్రి రూప మైన అర్జాపత్తి . 

వ్యా. “ఇతి (పతిపాదిత దిశా' అనేదానికి 'అవధారయతి* అనే పదంతో 

అన్వయం. ఇట్టు ఈ కారికలలో చెప్పబడినరీతి చేత. “దెవదత. గామ్ ఆనయ” 

(దేవదత్తా! ఆవును తీసికొనిరా) ఇత్యాదికమైన ఉతమవృద్దుడు [ప్రయోగించిన 

వాక్యాలవల్ల (వాక్యాలు విని) గంగడోలు మొదలైన అవయవా లున్న ఒక పదా 

రాన్ని (ఆవును) మద్యమవృద్దుడు ఒక |పదేశం నుంచి మరొక |పదేశం చేర్చడం 

చూచిన బాలుడు ఆతని చెష్టనుపట్టి “ఇతనికి ఈ వాక్యంవల్డ ఈ ఆర్థం తెలిసినది” 

అని ఊహించుకుంటాడు. అర్జాపత్తిి పమాణంచేత అఖండంగా ఆనగా పదాలుగా 

విడ గొట్టకుండ గా, ఉన్న ఆ వాక్యానికి, అఖండ మైన వాక్యార్గానికీ సంబంధం ఉన్న 

దని నిశృయించుకుంటాడు. ఈవిదంగా బాలుడికి వ్యుత్పత్తి, వాక్యవాక్యార్థజ్ఞానం, 

కలుగుతుంది. తరవాత “చై|త గామానయ” (చై|తుడా గోవును తీసికొనిరా) 

“దేవదత అశ్వమానయ”( దేవదత్తుడా గుజ్జాన్ని తీసికొ నిరా"దేవదత్త గాం నయ” 

(దేవదత్తా గోవును తీసికొనివెళ్ళు) ఇత్యాదివాక్యాలను [పయోగిం చినప్పుడు (వాక్యా 

లలో ఉన్న) ఆ యా శబ్దాలకి ఆయా అర్థాలను నిర్ణయించుకుంటాడు, (అనగా 

మొట్టమొదట వాక్యం అంతనీ ఒక్క సంఘాతంగా(॥1i1) తీసికొని దాని మొత్తం 

ఆర్థం (గహిసాడు. తరవాత ఆవాపోద్వాపాలచేత కొత్త పదం చేర్చి ఉన్న పదం 

తీసేసి మరికొన్ని వాక్యాలు [ప్రయోగించినప్పుడు వాక్యావయవాలైన పదాల అర్థం 

కూడా తెలీసికొంటాడు అని అర్థం). ఈ విధంగా అన్వయ వ్యతి రేకాలచెత [పవృ 

తిని కలిగించే (ఒకణ్ణి ఒక పనిచేయడానికి _పిరెపించె) వాక్యమే |పయోగానికి 

తగినది, (పదాలు కావు) అని తేలింది. అందుచేత వాక్యంలో ఉన్న పరస్పర 

సాకాంజాలై న (అన్వితానామేవ) పదాలకు పరస్పరం సం బంధించిన పదార్థాలతో 

సంకేతం |గహించబడుతుంది. ఈ విధంగా పర స్నరం (ఒక దానితో ఒకటి) కలి 

సిన పదార్గాలే వాక్యార్గం; అంతేనే కాని ముందు ఏ పదానికి ఆ పదం చొప్పున 

స్యతం| తంగా గ్రహించబడిన పదార్థాలకు తరవాత పరస్పరం కలయిక కాదు, 
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వి. అన్వితాఖివాదసారా ౦శం ఏమిటనగా. 

“క క్రి గహం వ్యాకరణో పమానకో శాప వాక్యాద్వ్యవహారతశ్చ, 
వాక్యస్య శేషాద్వివృతేర్వదన్ని సాంనిధ్యతః సిద్దవదస్య వృద్దాః” 

అని శ క్రి (సంకేత) (గహణానికి వ్యాకరణాదులు ఉపయోగిస్తాయి ఆని చెప్పినా 

అన్నిటిక ౦చె (పధాన మైనది వ్యవహారం. మద్యమవృద్దుడు గోవును తీసికొని 

రావడం మొదలైన వ్యవహారం ఉత మవృద్దుడు పలికిన 'గామానయ' ఇత్యాది 

వాక్యాలు విన్న తరవాతనే జరుగుతుంది, కెవలం *గో' పదాన్ని వినడ ౦వల్ల 

జరగదు. వాక్యంలో ఉన్న పదాల అర్థాలు తప్పనిసరిగా ఇతర పదాల అర్ధాలతో 

సంబంధించే ఉంటాయి. ఉదాహరణకు “గామ్ ఆనయ” అన్నప్పుడు “గో' 

పదార్థం ఆనయనంతో కలిసి గో చరిస్తూన్నది. “గామ్ రక్ష” అన్నప్పుడు రక్ష 

ణంతో కలిసి గోచరిస్తూన్నది. ఈ విధంగా వ్యవహారంవల్ల ఇతర పదార్ధాన్విత 

పదార్థం విషయంలోనే సంకేత గహణం కలుగుతున్నది. అందుచేత ఏతత్సా 

దృశ్య్థంచేత వ్యాకరణాదులద్వారా కూడా ఇతరపదార్థాన్విత మైన అర్హంలోనే 

శ కిని చెప్పవలసి ఉంటుంది. వ్యవహారం కంటె ముందుగానే వ్యాకరణాదుల 

ద్వారా పదాలకి తమ తమ స్వతం త్రార్గంలో శ క్రిగహణం కలగవచ్చును అన 

డానికి వీలులేదు. అన్నిటిక టె ముందు వ్యవహార పరిశీలన వల్ల శబ్దాల జ్ఞానం 

కలిగినతరవాతనే కదా వ్యాకరణాదుల సాహాయ్యం కోసం వెళ్ళేది? ఈ విధంగా 

శ క్రిగహణం అన్వితమైన ఆర్థం విషయలోనే జరుగుతుంది. అనగా పదార్థాల 

అన్వయం కూడా శ క్రివల్లనె (అభిదావృత్తి వల్ణనే) జరుగుతుంది గాన ఆన్యయ 

జ్ఞానం కోసం తాత్పర్యవృ త్రిని అంగీకరించవలసిన పని లేదు. 

ఆవ. ఇక్కడ ఒక శంకకు అవకాశం ఉంది. 'గామ్ ఆనయ" అనే 

వాక్యంలో ఉన్న “ఆనయ అనే పదమే “అశ్వమ్ ఆనయ అనే వాక్యంలో ఉంది, 

అందుచేత రెండింటిలోనూ ఉన్న “ఆనయ' పదం ఒక్కటే అని (గహించబడు 

తుంది ఈ విధంగా “ఆనయ” అనేదానికి “గవాన్వితానయనం' అని కాని 'అళ్వా 
న్వితానయనం' అని కాని ఆర్థం చెప్పకుండా సామాన్యరూపంలో “ఇత రపదార్గాన్ని 

తానయనం' అని మా,తమే అర్థం చెప్పవలసి ఉంటుంది అందుచేత 'గామ్ ఆనయ 
ఇత్యాదు లలో “గోవుతో అన్వయించిన' అనే వి శషరూవజ్ఞానం కలగడానికి 
తాత్పర్యవృత్తి అంగీకరించాలి కదా ఆని (పశ్న. గో శబ్దానికి గోత్వరూప జాతి 
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యందు శకి ఆంగికరించడంచేత 'గౌః' ఆనగా 'గోత్వం' అని ఆర్థం చెప్పవలసి 

ఉన్నా గౌః ఆగచ్చతి' ఇత్యాదులలో 'గో'శబ్దం ఆక్షేపంచేత గోవ్యకి కిని బోధించి 
నట్టు నె సామాన్యరూ పేణ అన్వితార్థంలో శ కిని అంగీకరించినా వాక్యాలలో పరస్పరం 

అన్వయించే పదార్దాలు విశేషరూపంలో ఉండడంచేత విశిష్ట వదార్హాన్వయ ప్రతీతి 

కలుగుతుంది. దానికోసం తాత్సర్యవృతి ని ఆంగీకరించవలసిన పనిలేదు అని 
సమాధానం. ఆ విషయమే చె చెపుతున్నాడు- 

వ్యా. యద్యపితి ౩. వాక్యాంతరాలలో |పయోగించబడినా ఈ పడాలు 

అవే అని (పత్యభిజ్ఞ ద్వారా (మనం వెనుక చూచినదే ఇది అనే జ్ఞానం (పత్యభిజ్ఞ) 

నిశ్చయించడం చేత (విశేషరూపంతో కాక)సామాన్యహాపంలో ఇతర పదార్థంతో 
అన్యయించిన పదార్థం సంకేతగోచరం అవుతుంది అనే మాట నిజమే; అయినా 

ఒక వాక్యంలో పరస్పరం అన్వితములై ఉన్న పదార్థాలు విశేషరూపంలోనేే 

ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సంకేతం విశేషగోచరంగానే ఉంటుంది అని అన్వితాభిధాన 

వాదులు అంటారు. 

అవ. ఇప్పుడు పెన చెప్పిన అన్వితాభిధానవాదంలో కూడా వ్యంగ్యం 

వాచ్యం కాదు అని (పతిపాదిసున్నాడు- 

వ్యా. తేషామపి ఇతి: ఈ విధంగా చెప్పే అన్వితాభిధానవాదుల 

మతంలో కూడా నామాన్యవి శేషరూపః = అన్యపదార్థాన్వి తాన యనత్వా (దిసాధార ణ 

ధర్మంతో కూడిన గవానయనాదివి శేషరూప మైన పదార్థం సంకేతవిషయం. ఆందు 

చేత వాక్యార్గంలో, గామ ఆనయ” ఇత్యాది వాక్యార్థంలో, అతి విశేషరూప మైన గవా 

న్వితానయ సాదికార్డంలో సంకేతం లేదు గాన అదీ వాచ్యం కాదు కదా; అలాంటి 

ప్పుడు “ని;శ్మేషచ్యుతచన్దనమ్” ఇత్యాది శ్లో కోకాలలో వాచ్యార్థం కంటె భిన్నమైన 

ఆర్థాంతరం అయిన “అతని దగ్గఅ క వెళ్ళావు” ఇత్యాది విధి రూప వ్యంగ్యార్హ౦ 

వాచ్యం అవుతుందనే చర్చ దూరాపాస్తం. 

వి. మీమాంసకమతంళో పదానికి జాతియందు సంకేతం. *గొజి అనే 

పదానికి “గోత్యం' అని అర్థం. అందుచేత 'గౌః ఆగచ్చతి, ఇత్యాదులలో 'గోత్యం 

వస్తూన్నది” అని ఆర్థం చెప్పాలి. అది కుదరదు. గోత్వానికి ఆగమనం కుదరదు 

గాన *గోవుి అనే వ్యకి ఆకేపలభ్యం అని వాళ్ళు ఆంగీకరించారు. అనగా 

ఇక్కడ “గోత్వంతో కూడిన గోవు వస్తూన్నది” అని చెప్పినా గోవు అనే వ్యక్తి 

యందు పదానికి సంకేతం లేదు ఆదే విధంగా ఆన్వితాభిధానవాదుల (పకారం 

“గవాన్వితానయనం, అళ్వాన్వితానయనం అని కాకుండా 'ఇ తర పదార్థాన్వితా 

17) 
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నయనం' అని సంకేత|గహం ఉంటుంది అని చెప్పడంచెత విశేషరూపమైన గవా 

న్వితానయన-అశ్వాన్వితానయనాదులలో సంకేతం లేదని చెప్పినట్టయింది. విశేష 

రూపంలోనే సంకేతం లేనప్పుడు దానికంటె దూరమైన వ్యంగ్యార్థం విషయంలో 

సంకేతం ఎలా ఉంటుంది? సంకేతం లేనప్పుడు దీన్ని వాచ్యార్థం అని ఎలా 

ఆంటారు అని భావం. అందుడేత అన్వితాభిధానవాదుల మతం |పకారం కూడా 

వ్యంగ్యార్హం వాచ్యాంతర్లతం కాదు, 
థి (౧ 

అవ. వాదిదయ మతాలను ఒకే వాక్యంలో ఉపసంహరిస్తున్నాడు- 

వృ. అనన్వితో ఒర్జోభిహితాన్వయ పదార్థానరమ్మాతేణ అన్వితస్తు 

అన్వితా భిధానే; అన్విత విశేషస్తు అవాచ్య ఏవ ఇత్యుభయనయే=ప్య 

పదార్థ ఏవ వాక్యార్డ ః. 

వ్యా. అభిహితాన్వయవాదంలో (పదాలచెత) ఇతర పదార్థాలతో అన్వుయిం 

చని ఆర్డమే బోధించ బడుతుంది. ఆభిహితాన్యయ వాదంలో అన్య పదార్థ మాతా 

న్విత మైన అర్థం బోధింపడుతుంది. అన్వితవి శేషం మాతం (గవాన్వితానయ 

నాది రూప మైనది.) వాచ్యం కాదు. ఆందుచేత ఈ రెండు వాదాలను అనుసరించి 

కూడ వాక్యార్థం పదావాచ్యమే. 

అవ. వ్యంగ్య[పతీతి నై మిత కం; అనగా ఏదో సిమిత్రాన్ని పట్టి కలిగేది, 

ఇక్కడ మరొక నిమిత ౦ ఏదీ కనబడడంలేదు గాన శబ్దమే నిమితం అని అంగీక 

రించాలి. ఈ నిమిత్తత్వం బోధ్యబోధకభావరూపమైనది. ఆర్థం బోధ్యం శబ్దం 

బోధకం. ఆయితే ఈ విధమైన నిమితత్వం వృతి లేకుండ కుదరదు. అందుచేత 

ఆ వృత్తి అభిధయే ఆని చెప్పాలి. అనగా అభిధావృతి చేతనే శబ్దం వ్యంగ్యార్థాన్ని 

బోధిస్తూన్న దని చెప్పాలి అని వాదించే కొందరు మీమాంసకుల మతాన్ని ఖండి 

స్తున్నాడు. 

వృ. యదప్యుచ్యతే “నై మిత్తికానుసారేణ నిమిత్తాని కల్ప్యనే.” 
ఇతి తత్ర నిమిత్త త్యం కారకత్వం జ్ఞాపకత్వం వా? శబ్దస్య (పకాశ 

కత్వాన్న కారక త్వమ్. జ్ఞాపకత్వం తు ఆజ్ఞాతస్య కథం? జ్ఞాతత్వం చ 

నంకేతేనై వ; స చాన్వితమ్మాతే. ఏవం చ నిమిత స్య నియతనిమిత, 
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త్యం యావన్న నిశ్చితం తావన్నైమి త్తికస్య (ప్రతీతిరేవ కథమ్? ఇతి 
“3 మితి, కానుసారేణ నిమిత్తాని కల్చ్యనే” ఇతీ అవిచారితాభిధానమ్. 

వ్యా. “నై మిత్తికాన్ని పట్టి నిమితాలు కల్పింపబడతాయి" అని కొందరు 

అంటున్నారు. అయితే నిమితత్యం కారకత్వమా (లేనిదాన్ని పుట్టించడమా) లేక 

జ్ఞాపకత్వమా? ఉన్నదాన్ని తెలి సేటట్టు చేయడమా (గుర్తుచేయడమా)? శబ్దం 

[పకాశకమే (ఉన్నదాన్ని (పకాశింపచే సేదే) కాబట్టి దానికి కారకత్వం కుదరదు, 

అజ్జాతమైన దానిని, ఆసలే తెలియని దానిని, గుర్తుచేయడం ఎలా కుదురుతుంది. 

జ్ఞాతత్వం (అసలంటూ ముందు తెలియడం సంకేతంచేతనే. ఆ సంకేతం (మీ 

మతం (ప్రకారం) అన్మితమా తం విషయంలోనే (విశషరూ పేణ కాక సామాన్య 

రూపేణ అనిత మెనదాని విషయంలోనే. అందుచేత నిమితానికి (శబ్దానికి) 

నియతనిమిత త్వం అనగా విశేషసంకేతం లేనంతవరకు వ్యంగ్య! పతీతి ఆ శబ్దం 

వల్ల ఎలా కలుగుతుంది; అందుచేత “నై మిత్తి కానుసా రేణ నిమితాని కల్ప్యనే” 

ఆనే మాట ఆలోచించకుండా చెప్పిన మాట. 

వి, “వాక్యం వినగానే వాచ్యార్థాదులతో పాటు వ్యంగ్యార్హం కూడా స్పురి 

స్తూన్నది. ఆ వ్యంగ్యార్ల పతీతికి కారణం ఇక్కడ శబ్దం తప్ప మరేదీ కనబడడం 

లేదు. అందుచేత నై మితి క మైన వ్యంగ్యార్థాన్ని బోధించడానికి కూడా శబ్దమే 

నిమితం అని కల్పించుకోవాలి. శద్దానికి అభిధావృత్తి అనేది ఒకటి _పసిద్ధంగా 

ఉండనే ఉంది. ఆందుచేత ఆ అభిధావృత్తి చేతనే శబ్దం నీవు వ్యంగ్యం అనే 

అర్జాన్ని కూడా బోధిస్తుంది అని ఆంగీకరించవచ్చు కదా?” అనేది పూర్వపక్షం. 

నిజమే ఇక్కడ శబ్దం తప్ప మరేమీ లేదు. కారకత్వం కుదరదు కాబట్టి శబ్దం 

జ్ఞాపకం అని చెప్పాలి, ఈ శబ్దానికీ ఆ ఆర్థానికీ సంబంధం ఉన్నట్టు ముందు 

తెలిసి ఉంటేనే కదా ఈ శబ్దం ఆ అర్థాన్ని తెలపాలి (జ్ఞాపకం కావాలి)? ఈనిమిత్తా 

నికి (శ బ్లానికి) ఆ అర్ధంతో విశేషసం కేతం ఉన్నది అని తెలిసిన వాచ్యార్గాదుల 

విషయంలో బాధ ఏమీలేదు. దేన్ని మనం వ్యంగ్యార్లం అంటున్నామో అది 

పూర్వం ఉన్నది కాదు. ఆ అర్థాన్ని బోధించడానికి శచ్దానికి సంకేతం గహించ 

బడలేదు. సంకేతం లేదు కూడా. అందుచేత వ్యంగ్యార్గం కూడా శబ్దంచేతనే 

(అభిధ ద్వారా) బోధించబడుతుంది; అందుచేత ఆది కూడా వాచ్యమే ఆనడం 

సరి కాదు, 
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ఆయితే వ్యంగ్యార్థ | పతీతికి శబ్దం కారణం కాదా అనే పశ్న ఉదయ. 

స్తుంది. శబ్దం కారణమే; అనగా జ్ఞాపక మే. అయితే ఏదో ఒక వ్యాపారం ద్వారా 

మామే అది జ్ఞాపకం అవుతుంది. అభిధావ్యాపారం ద్యారా ఆది ఏ విధంగా 

వాచ్యార్థజ్ఞాపక మో, లక్షణ ద్వారా ఏ విధంగా లక్యార్ధజ్ఞావక మో అదే విధంగా. 

మరొక వ్యాపారం ద్యారా వ్యంగ్యార్గ జ్ఞాపకం కావాలి. అందుకు అభిధా.లక్షణా 

వ్యాపారాలు సరిపోవు. వ్యంజన అనే వ్యాపారం అంగీకరించాలి. వ్యాపారా పేక్ష 

లేకుండానే అది జ్ఞాపకం అవుతుంది అని అంటే అప్పుడు అభిధాలక్షణలు కూడా 

విడిచివేయవలసివస్తుంది. ఇది ఈ _పఘట్టకానికి తాత్పర్యం. 

అవ. భటమతానుయాయు లన భటలో లటాదుల పకాన్ని ఆశంకిస్తున్నాడు- 
ట్ కా ట ళా ల 

వృ. యే త్వభిదధతి- “సో యమిషోదివ దిర్త దీర్లతరో వ్యాపార ౪ 

ఇతి, “యత్సరః శబ్దః స శబ్బార్గక" ఇతి చ విధిరెవాత వాచ్య ఇతి తేఒ 

ప్యతాత్పర్యజ్ఞాః తాత్సర్యవాచోయుక్తే ః దేవానాం పియాః. తథా హి 

“భూతభ వ్యసముచ్చారణి భూతం భబ్యాయోపదిశ్య తే” ఇతి కారక 

పదార్థాః (కియాపదార్థెనాన్వీయమానా। (పధాన్మకియానిర్వర కస్వ కియా 

భిసంబన్దాత్ సాధ్యాయమానతాం (పాప్పువన్వి;తతళ్చాద గద హనన్యాయేన 

యావద(పాప్తం తావద్విధీయ తే. యథా బుత్వికృచరణే (పమాణాన్త రాత్ 

సిద్దే “లోహితోష్టీషా బుత్విజః (పచరన్ని” ఇత్య త లోహితోష్టషత్వమా 

(తం విధియమ్. హవనస్యాన్యతః సిద్దేః. “దధ్నా జుహోతి" ఇత్యాదౌ 

దధ్యాదేః కరణత్వమా తం విధేయమ్. కచిదుభయవిధిః క్వచిత్తి ౨విధి 

రపి. యథా. “రక్తం పటం వయి ఇత్యాదౌ ఏకవిధిః ద్వివిధిః, |తివిధి 

ర్వా. తతశ్చ “యదెవ విధేయం తతై 9వ తాత్సర్యమ్” ఇత్యుపాత్త 'స్యెవ 
శబ్దస్యార్థ తాత్పర్యం న కు (పతీతమ్మాతే, ఏవం హి 'పూర్వో ధావతి 

ఇత్యాదె అపరాద్యర్థేఒపి క్వచిత్తాత్సర్యం స్యాత్, 

వ్యా. కొందరు “ఈ వ్యాపారం, అనగా అభిధారూపమైన వ్యాపారం బాణం 

యొక్క వ్యాపారం వలె చాల డీర మెనది” అనీ “శబం యతారమో (దేనికే 
ఉద్దేశింపబడినదో) అదే ఆ శబానికి అరం” అనీ అంటూ “నిశ్శిషచ్యుతచననమ్” 

ది చి ఠి ద 
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ఇత్యాది శ్ కోకాలలో విధి వాచ్యమే అని ఆంటున్నారు. ఈ దేవానాం పియులకు 
(తెలివితక్కు గ్రావవాళ్ళకు ) తాత్పర్యం అంచే ఏమో తెలియదు. 

వి. “నిఃశషచ్యుత చన్గనమ్' ఇతాాములలో నువ్వు చె చెప్పి నట్లు విధిరూపార్గం 
(నాయకుడి దగరికి వెళ్ళడం అనే ఆర్థం) వ స్టంగ్యం కావలసిన పని లేదు. ఎందు 
సేత ననగా శబ్దానికి ఉన్న అభిధావ్యాపారాని కే చాల లోతు అర్జాలలోకి వెళ్ళగల 
శ క్రి ఉంది. ఉదాహరణకి ఒక యోధుడు శ్మతువుమీదికి [వయోగించిన బాణం 
ఆతని కవచాన్ని, గో వలఉన్న వస్తారన్న, చర్మను, మాంసాన్ని అన్నింటినీ కూడా 
ఖే [ప్రయత్నంలో చీల్చుకుంటూ ఏ విధంగా లోపలికి పోతుంతో అదే విధంగా 
అభిధావ్యాపార మే లోలోని అర్థాలలోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళి వాటినన్నింటినీ వరసగా 
బోధిసుంది. మరొక విషయం ఏమిటనగా. “ఒక శబ్దాన్ని ఏ అర్జం బోధించడా 
నికై ఉచ్చరించారో అనగా ఏ తార్పర్యంతా ఉఊచ్చరించారో అది ఆ పదానికి 

అర్థం” అని కొస్త్రకారులు అంటారు. 'న గతా” అన్న శద్దాన్ని “గతా*అనే అర్థంలో 

పయోగించడం జరిగింది. అందుచేత ఆ ఆర్థం ఈ శబ్దానికి వాచ్యార్థమే ఆని 
చెప్పాలి అని పూర్వపక్షుల అభి, పాయం, అది ఇండిస్తూ మమ్ముటుడు “పావనం! 

వీళ్ళకు తాత్పర్యం అనే మాటకు అర్థం తెలియక అలా వాదిస్తున్నారు” అంటాడు, 

ఒక వాక్యంలో రెండు అంళాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఉద్దేశ్యం, రెండవది 

విధేయం. ఇతర పమాణాదుల ద్యారా ఈ వాక్యం చెప్పకముందే తెలిసిన అంశం 

ఉద్దేశ్యం. ఆ అంశాన్ని ఉద్దేశించి ఈ వాక్యంలో కొత్తగా చెప్పబడేది విధేయం. 

అంతకుముందు తెలియని కొత్త విషయం ఆయిన విధేయాన్ని చెప్పడంకోసమే ఈ 
వాక్యం (ప్రవరిస్తుంది. అందుచేత ఆ విధేయాంశ పతిపాదనలోనే వాక్యానికి 

తాత్పర్యం అంటాం. “యత్పర” ఇత్యాదిశా స్త్రీయవాక్యంలో తాత్పర్యం అంచె 

ఆర్థం ఇది. అంతే కాని ఒక పక్క దేనిని చెపుదాం అనుకున్నాడో ఆది తాత్పర్యం 

అని కాదు. ఈ విషయాన్నే పూర్వమీమాంనకు సంబందించిన కొన్ని ఉదాహరణలు 

చూపి విశదీకరిస్తున్నాడు- 

వ్యా, తథాహి :. అది యుక మే కదా! (ఎందుచేత ననగా). “భూతాన్ని 

భవ్యాన్ని కలిపి ఉచ్చరించివప్పుడు భూతం భవ్యంకోసం ఉపదేశించబడుతుంది” 

అని ఓక శాస్త్రీయ న్యాయం. భూతం ఆనగా సిద్దంగా ఉన్నది. భవ్యం అనగా 
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సాధించతగినది. ఈ రెంటింటినీ కలిపి చెప్పినప్పుడు సిద్దం సాధ్యానికి ఉప 
కరించ డంకోసం చెప్పబడింది అని |గహించాలి. ఉదాహరణకి “దైన గామ్ 

ఆనయ” అనే వాక్యం ఉంది. “కజ్జతో (తోలుతూ) ఎద్దును తీసికొని రమ్ము” అని 

దిని అరం. ఇకాడ కరణకారకం అయిన దండం, కర్మకారకం ఆయిసి ఎద్దు 

ఈ రెండూ కూడా సిద్ధ పదార్దాలు. ఈ వాక్యం చెప్పడానికి ముందే ఉన్నాయి; 

(శోతకు కూడా తెలిసినవే, ఆనయనం మాతం సాధ్యం. ఇప్పుడు సాధించవల 

సిన (చేయవలసిన) పని. ఇక్కడ సిద్ధ పదార్థాలైన దండాన్ని గోవుని కూడా 

ఆనయన[కియలో ఉపకరించడంకోసమే చెప్పడం జరిగింది అయితే సిద్ద మెనవి 
సాధ్యానికోసం ఉపకరిస్తూ తమ తమ |కియలలో సంబంధిస్తూంటాయి. పెన 

ఎప్పిన దండం, ఎద్దూ ఈ రెండూ ఆనయన( కియకి ఉపకరిస్తూ ఎద్దు కాలు తీసి 

కాలు వేయడం అనే (కియతోనూ , కల్తి పెకి లేవడం ఎద్దు వీపుమీద పడడం 

అనే [కియతోనూ సంబంధిస్తూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా తమ తమ |క్రియలతో 

సంబంధించడంచెత ఆవి కూడా సాధ్యాలవలె కనబడతాయి. ఈ విషయాన్నే 

“భూతభవ్యసముచ్చారణే” మొదలు “పాప్పువన్సి” అనే వాక్యం _పతిపాదిస్తూన్నది. 

“భూతభవ్యసముచ్చారణే” ఇత్యాది న్యాయంచేత కారక పదార్దాలు (కియాపదార్హంతో 
అన్వయిసూ (పధానకియను (ఇక్కడ ఆనయన్మకియను) సంపాదించే తమ తమ. 

[కియలతో సంబంధంవల్ల సాధ్యాల వలె అవుతాయి” అని ఈ వాక్యానికి అర్భిం. 

తతశ్చ ఇతి ;. పెన చెప్పిన న్యాయాన్ని అనుసరించి ఏది అ|పాపమో, 
క్ 

ఆనగా అంతవరకు తెలియనిదో, అదే, అదగ్గదహనన్యాయం చేత విధింవబడు 

తుంది. 

వి. ఆదగ్గదహనన్యాయం అనగా అంతకు పూర్వమే కాలిపోయి బూడిద 
ఆయిపోయిన గడ్డి మొదలైనవీ, కాలని గడ్డిమొద లైనఏీ ఉన్నప్పుడు నిప్పు ఆంతకు 

ముందు కాలిపోయినవాటిని కాల్చదు; కాలనివాటినే కాలుస్తుంది. ఆదే విధంగా 
వాక్యంలో తెలిసిన ఆంకాలు తెలియని అంశాలు ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యం తెలియని 

అంశాలనే విధిస్తుంది అని ఆర్థం, దీనికి పూర్ణమీమాంసకు సంబంధించిన రెండు. 
ఉదాహరణలు చూపుతున్నాడు. 

వ్యా. యథా ఇతి :- బుత్విక్మ్పచరణం (పమాణాంతరంచెత సిద్ధించి 

ఉండగా “లోహితోష్టీషాః బుత్విజః (పచర ని” అనే వాక్యం చేత లోహితోష్తీ 
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షత్యమా( తమే విధేయం. హవనం మరొక _పమాణంవల్ద సిద్దించి ఉండగా 

“దధ్నా జుహాతి” ఇత్యాదులలో దధ్యాదులకు కరణత్వం మా, తం విధించ బడు 

తున్నది, 

వి. జ్యోతిష్టోమయాగం అనే యాగం ఉంది. దానికి సంబందించిన 

విధానా లన్నీ చెప్పబడ్డాయి. మరొక యాగం శ్యేనయాగం ఉంది, “శ్యినయాగం 

జ్యోతిష్టోమయాగం వలెనే చెయ్యాలి”అని చెప్పడందేత జ్యోతిష్షోమయాగానికి 

సంబంధించిన విధానమే చాలా వరకు దీనిలో కూడా ఉంటుంది. కొన్ని మార్పులు 

ఉంటే వాటిని మ్మాతం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సాంగోపాంగంగా 

చెప్పబడిన యాగానికి “పకృతియాగంి అనీ, కొన్ని ఆంగాలు చెప్పి మిగిలనవి 

ఆ న యాగంల్ లాగ చూచుకోవాలి అని చెప్పిన యాగానికి *వికృతియాగం' అనీ 
రు. (పస్తుతంలో జ్యో తిష్టో మం (పకృతియాగం, శ్యేనయాగం వికృతియాగం. 

“కృతివద్వికృతి: క ర్తవ్యా”( వికృతి యాగాన్ని _(పకృతియాగంవలెనే చెయ్యాలి) 

అనే నియమంచేత _పకృతియాగానికి సంబంధించిన అంగాలన్నీ వికృతియాగం 

లోనికి వ చ్చేసాయి. జ్యోతిష్టోమయాగంలో “సోష్టీషాః వినితవసనాః బుత్విజః 

[పచర ని” (బుత్విక్కులు తలపాగాలు ధరించి, వస్తాంలు జాగా బిగించి కట్టు 

కొని తమ పనులు చెయ్యాలి) ఆనే వాక్యంచేత బుత్విక్కులు ఉష్టీషాలు (తల 

పాగాలు) ధరించాలి అని విధించబడింది. |పకృతియాగ.లో ఒన్న ఈ బుత్వ్యి 

గుష్టీష ధారణం పెన చెప్పిన “పకృతివద్వికృతి:ః కర్తవ్యా"అనే వాక్యాన్ని పట్టి 

వికృతియాగం అయిన స్యేనయాగంలోకి కూడా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ విధించ 

వలసిన పని లేదు. స్యనయాగంలో “లో హితోష్టీషా బు త్రి జః [పచర ని”ఆనే 

వాక్యం ఉంది. “బుత్విక్కులు ఎబ్జని ఉప్పీషాలు ధరించి తమ ఏధులు చెయ్యాలి” 

అని దీని ఆరం. అయితే ఈ యాగంలో ఉష్టీషాలను విధించవలసిన పని లేదు. 

|పకృతియాగంలో నుండే అవి లభిస్తున్నాయి. అందుచేత ఇక్కడ ఉష్టీషాల 

లోహితత్వం మ్మాతమే విధింపబడుతున్నది. అందుచేత ఈ వాక్యానికి లోహి 
తత్వవిధిలో నే తాత్పర్యం. అనగా బుత్విక్కులు, వాళ్ళకి ఉష్టిషాలూ, ముందు 

గానే ఉన్న వే. అందుచేత ఆవి ఉద్దేశ్యాలు. లేనిది లోహితత్యం; ఆది విధేయం, 

ఆదే విధంగా “ఆగ్నిహో తం జుపోతి (అగ్నిహోత్రం హోమం చెయ్యాలి) 

అనే వాక్యంచేత అగ్నివో (తం అనే హోమం విధించబడింది. దాని తరవాత 



౨64 కావ్య్మపకాశ 

“దధ్నా జుహోతి” (పెరుగుతో హోమం చెయ్యాలి) అనే వాక్యం హోమంలో 

కరణంగా (సాధనంగా) డఢిని మాత మే విధిస్తూన్నది. హోమం పైన ఉదాహ 

రించిన వాక్యంచేతనే లభిస్తూన్నది కాబట్టి అది అనువాద్యం మా|త మే. విధయం 

కాదు. విదేయం కరణమైన దధియే. “అందుచేత. ఈ వాక్యానికి దధికరణత్వ 

విధానంలోనే తాత్పర్యం కాని హోమవిధానంలో కాదు. 

మూలంలో “దధ్యాదేః కరణత్వమ్మాతం విదియతే”అని ఉండడంచేత 

కొందరు వ్యాఖ్యాతలు దధి కూడా ఆశేపంచేతనే లభిసూన్నది, ఆందుచెత 

కేవలం కరణత్యం మ్మాతమె విదేయం అని (బాలబోధిని "పేజి 227) |వాశారు. 

కాని దధి ఆకేపలభ్యం అని మీమాంసకు లెవరూ (వాసినట్లు కనబడదు. అది 

ఆ షేపలభ్యం అయితే హోమకరణంగానే ఆశేపలభ్యం అవ్వుతుంది గాని కారకత్వ 

రహితంగా కాదు. అందుచేత ఈ వ్యాఖ్యానం చింత్యమే. అందుచేత దధ్యాదేః 

కరణత్యమాతం' అనగా దధికరణత్వం మాతం, అనగా కరణ మైన దధిమాతం 

అని అర్హం చెప్పుకొని సరి పెట్టుకోవాలి. నిజానికి మమ్మటుడు 'వాసిన 'తోహి 

తోకీ ప్టీషత్వమా|త్రం' అనేది కూడా సరికాదు. ఉష్టీషం వకృతియాగ|ప్రా ప్త పమె 

కదా? ఆందుచేత “ఉష్టీష లో హితత్వం' ఆని ఆర్థం చెప్పుకున్నాం. 

వ్యా. క్యచిదితి ౩. కొన్ని చోట్ట రెండింటి విధి, కొన్ని చోట్ట మూడింటి 

విధి కూడా ఉండవచ్చు, ఎట్టనగా - “రకం పటం వయ' (ఎజ్జని బట్ట నేయుము) 

ఇత్యాదివాక్యాల లో ఏక విధి కావచ్చు, ద్వివిధి కావచ్చు, తివిధి కావచ్చు 

వి. “ఎజ్జిని బట్ట నేయుము” (“రక్తం పటం వయ”) అన్నచోట వస్త్రం 

నేయాలి అని ముందుగానే తెలిసి ఉన్న పక్షంలో “నీవు నేయవలసిన ఏ వనం 

ఉందో దానిని ఎజ్బగా ఉన్నదానిని నెయ్యి”అని ఆర్థం. అవ్పుడు రక్షత్యం 

ఒక్కటే విధేయం. ఏదో నయాలని ముందుగానే తెలిసి ఉంటే 'ఎల్హని వస్త్రం 

నెయ్యాలి” అని చెప్పినప్పుడు వస్త్రానికీ, రక్తత్వానికి విధేయత్యం. ముందు 

ఏమీ అనుకోకుండా ఒకని దగ్గరకు వెళ్ళి “రక్తం పటం వయ” అన్నట్టయితే 

వయనమూ, వస్ర్రమూ, దానిరకత్యమూ మూడు కూడా విధేయాలే, 

తత శ్చేతి 3 అందువల్ల ఏది విధేయమో దానియందే తాత్పర్యం అని 

తేలింది ఆందుచేత ఉచ్చరించబడిన శబ్దానికి (విధేయ మైన) వాచ్యార్థమునందే 

తాత్పర్యం అని చెప్పాలి కాని ఆ శబం వినడంవల (పతీతిగోచరాలన అన్ని 
౧ రా మా 
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ఆరాలలోనూ తాత్పర్యం అని చెప్పకూడదు. అలా చెప్పే పక్షంలో “పూర్వః 
® 

ధావతి” (ముందువాడు లేదా తూర్పున ఉన్నవాడు పరుగెత్తుచున్నాడు) అన్న 

ప్పుడు అపరాద్యర్థంలో కూడా ఒకప్పుడు తాత్పర్యం అని చెప్పవలసివస్తుంది. 

వి “పూర్ణ, శబ్దం సాపేక్ష శబ్దం, ఎవరికంటె పూర్వుడు ? అపరునికం టె 

పూర్వుడు. ఆందుచేత “పూర్వః”అనే మాట విన్నప్పుడు అపర అనే ఆర్థం కూడా 

స్పురించవచ్చు. స్పురించిన దల్హా తాత్సర్యవిషయం అంటే “పూర్వః ధావతి' 

అనేదాని తాత్పర్యం “అపర; ధావతిి (తరువాతి వాడు, లేదా పశ్చిమాన ఊన్న 

వాడు పరుగెత్తుచున్నాడు) అసి చెప్పడానికి కూడా అవకాశం వసుంది. 

అందుచేత తాత్పర్యం అనేది ఏ శబ్దాలు ఉచ్చరించబడ్డాయో వాటి 

వాచ్యార్థం విషయంలోనే; ఆందులోనూ ఏది విదేయమో ఆ అర్హం విషయంలోనే. 

వ్యంగ్యార్థం తాత్సర్యవిషయం అనడానికి వీలు లేదు అని భావం. 

అవ. శాత్పర్యం అనేది (పయోగించిన శబ్దం యొక్క ఆర్థం విషయం 

లోనే ఆని పెన చెప్పిన నియమానికి వ్యభిచారం శంకిస్తున్నాడు - 

వృ. యత్తు “విషం భక్షయ, మా చాస్య గృహే భుజ్ థాః ? 

ఇత్య|త “ఏతద్భృ హే న భో శవ్యమ్” ఇత్య్యత తాత్పర్యమితి స ఏవ 

వాక్యార్థః ఇతి; ఉచ్యతే. తత చకార ఎకవాక్యతాసూచనార్గ ః; న 

చాఖ్యాతవాక్యయోర్యయోరజ్లాజ్లిభావ ఇతి విషభక్షణవాక స్య సుహృ 

ద్వాక్యత్వేనాజ్జతా కల్చసీయా ఇతి “విషభక్షణాదపి దుష్టమెతద్భ హే 

భోజనమితి సర్వథా మాస్య గృహే భుజ్థాః' ఇతి ఉపాత్త శచ్దార్థె ఏవ 

తాత్సర్యమ్. 

వ్యా, “విషం తిను, ఇతని ఇంట్లో భుజించవద్దు' అనే వాక్యంలో “విషం 

భక్షయి అనే వాక్యానికి 'వీని ఇంట్లో భోజనం చేయవద్దు అనే అర్థంలో 

తాత్పర్యం. అందుచేత అదే “విషం భక్షయ' అనే వాక్యానికి ఆర్థం, అనగా (పయో 

గించిన శబ్దంయొక .. ఆర్థంకంచె భిన్న మైనదానియందు తాత్పర్యం. అందుచేత 

పెన నువ్వు చెప్పిన నియమానికి ఇక్కడ వ్యభిచారం కదా అని పూర్వుపక్షి 

ఆధి పాయం, “ఉచ్యతే” ఇత్యాది వాక్యతో సమాధానం చెపుతున్నాడు. 
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డీనికి సమాధానం ఏమనగా _ ఇక్కడ ఉన్న “చి కారం “విషం భక్షయ 

“అస్య గృహే మా భుజ్థాఃి అనే రెండు వాక్యాలకు ఏక వాక్యత్వాన్ని సూచించ 

డం కోసం |పయోగించబడింది. రెండు (కియాపదా లున్న రెండు స్వతం్యత 

వాక్యాలకి అంగాంగిభావం కుదరదు. అనగా రెండు వాక్యాలూ సమ్మపాధాన్యం 

కలవే గాన ఒకటి ₹0ండవదానికి ఆంగం అవడం ఉండదు. కాని “విషం తినుముి 

అనే మాట స్నేహితుడు పలికినది. అందుచేత స్నేహితుడైనవాడు ఎవడూ 

విషం తిన మని చెప్పడు. అందుచేత 'అస్య గృహే మా భుజ్ థాఃకి అనే వాక్యా 

నికి అంగం అయేటట్టుగా ఈ వాక్యానికి ఆర్భం కల్పించాలి. ఈ వాక్యార్థం ఆ 

వాక్యార్ధంలో కర్మగా గాని, కరణంగా గాని మరొక కారకంగా గాని ఆంగం 

అయే (పస క్రిలేదు. అందుచేత, “విషం తిను' అనే ముఖ్యార్ణం బాధితం అయింది 
గాన దీనికి *వ్ని ఇంట్లో భోజనం చెయ్యడం విషభక్షణంకంటె కూడా దుష్ట 

మైనది” అని లకణచెత ఆర్థం చెప్పుకోవాలి. ఈ వాక్యార్థానికి ఆందువలన “ఎట్టి 

పరిస్థితులలో ను ఏని ఇంట్లో భోజనం చేయకుము అనే వాక్యార్థంతో హేతువుగా 

అన్వయం కుదురుతుంది. ఈ విధంగా “తాత్పర్యం అనేది వాక్యంలో ఉన్న 

శద్దాలచేత బోధింపబడే ఆర్థమున నందే” ఆనే నియమానికి భంగం లేదు. అందు 

చేత “యత్సరః శబ్దః స శబ్దారః' అనేది అజ్ఞానంచేత చెప్పినదే అని భావం. 

అవ. “సో౭.యమిషో2వ దీర్చదెర్షతరో వ్యాపారః ఆని చెప్పినదానిని 

ఖండిసున్నాడు : 

వృ. యది శబ్ద శుతేరనన్తరం యావానర్ణో లభ్యతే తావతి శబ్ద 

స్యాభిధైవ వ్యాపారః తతః కథం “బాహ్మణ ప్యుత స్తే జాతః; 

బ్రాహ్మణ కన్యా తే గర్భిణీ ఇత్యాదౌ హర్షశోకాదీనామపి న వా 

చ్యత్వమ్ ? కస్మాచ్చ లక్షణా ? లక్షణియేఒప్యర్రే ధీర్తదీర్హతరా భిధా 

వ్యాపారేణావ (పతీతిసిద్దేః. కిమితి చ వతిలిజ్ఞవాక్య ప్రకరణ స్థ సాన సమా 

ఖ్యానాం పూర్వుపూర్వబలీయ స్వ్వమ్ ? ఇతి అన్వితాభిధానవాదేఒపి 

విధేరపి సిద్దం వ్యంగ్యత్వమ్ . 

వ్యా, శబ్దం విన్న పిమ్మట లభించే అరం అంతా బోధించడానికి అధిఢ 
ఆనే వ్యాపారం ఒక్కటే చాలే పక్షంలో న్న! (బహ్మణుడా! నీకు కుమారుడు. 
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కలిగాడు”; “ఓ! బాహ్మణుడా ! నీకన్య కర్భవతి అయింది” ఇత్యాదివాక్యాలు 

వినగానే కలిగే (పుత్రుడు పుట్టినందుకు) సంతోషం,(ఆవివాహిత అయిన కూతురు 

గర్భవతి అయినందుకు శోకం మొదలైనవి కూడా వాచ్యాలని చెప్పవలసి వసుంది. 

అదే విధంగా అభిధకు ఉన్న దీర్హ దీర్హతర వ్యాపారంచేతనే తీరం 

మొదలైన లక్యార్థాలు కూడా తెలియవచ్చును గాన ఇంక లక్షణ ఎందుకు? 

శుతిలింగ వాక్య పక రణ స్థానసమాఖ్యలలో పూర్వపూర్వం బలీయం అయిందని 

జైమిని చెప్పిన మాట ఎట్టు కుదురుతుంది ? అందుచేత అన్వితాఖిధాన వాదంలో 

కూడ “నిఃశేషచ్యుత చందనమ్” ఇత్యాదులలో విధి వ్యంగ్యం అని అంగీకరించాలి. 

వి. [శుతిలింగాదుల పూర్వపూర్వబలీయ స్త్వం అనేది కూడా మీమాంసా 

శాస్తాంనికి సంబంధించిన విషయం. మీమాంసక మతానుమాయు లైన దీర్హ దీర్త 

వ్యాపార వాదులకు సమాధానం చెపుతున్నాడు గాన మమ్మటుడు మీమాంసాశాస్త్ర 

విషయాన్ని ఇక్కడ ఉట్టంకిస్తున్నాడు. దేనిని అంగంగా ఉపయోగించాలో 

దేనిని అంగిగా నిర్దారణ చెయ్యాలో నిర్ణయించడానికి శుతి, లింగం, వాక్యం, 

(పకరణం, స్థానం, సమాఖ్య అనే ఆరింటిని అంగీకరించారు. 

(1) [శతి :. ఇతరాపేష లేకుండా విన్నంత మాతం చేతనే అంగత్వాన్ని 

(ఇది దీనికి ఆంగం జునే విషయాన్ని) బోధించేది (శతి. ఉదా, “_ఏహిభిర్య జేత" 

((వీహులచేత , వరిధాగ[ంచేత యాగం చెయ్యాలి) అన్నప్పుడు “పీహిభిః' ఆనే 

పదంలో ఉన్న. తృతీయావిభ క్తి వినగానే (వీహులు కరణం అనీ, అందుచేత 

యాగానికి అవి ఆంగం ఆనీ తెలుస్తున్నది. 

(2) లింగం :_ శకానికి ఉన్న సామర్ద్యం అనగా రూఢిచేత ఒక అర్జాన్ని 

బోదించకలిగి ఉండడం లింగం. “బర్జిద్దేవసదన౦ దామి” (పురోడాశం ఉంచే 

స్థానంగా నేను బర్చిస్సు (దర్భలు కోస్తున్నాను) అనే వాక్యం అర్థాన్ని పట్టి, 

ఇక్కడ ఉన్న “'బర్హిః' మొదలైన శబ్దాల రూఢ్యర్థాన్ని పట్టి, ఈ మం(తాన్ని 

బర్హిస్సు కో సేటప్పుడే వినియోగించాలి (ఈ మంతం చదువుతూ బర్తిస్సు 

కొయ్యాలి), ఉలపం మొదలైన తృణాలు కోసేటప్పుడు కాదు అని నిర్ణయించ 

బడుతుంది. 

(లీ) వ్యా. కొన్ని పదాల కలయిక వాక్యం. అనగా అఆంగవాచక అంగి, 
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వాచక పదాలను కలిపి ఉచ్చరించడం వాక్యం. “యస్య పర్ణమయీ జుహూర్భవతి 

నస పాపం శోకం శృణోతి” ఆని ఉంది.” పలాశదారువుతో తయారుచేసిన జుహువు 
(హోమం చెసే గరిటె) ఉన్నవాడు పాపకీ రిని (అపకీర్తిని వినడు” అని ఆర్థం, 

ఇక్కడ పర్ణజు హువులను కలిపి ఉచ్చరించడంచేత (ఈ వాక్యంలో చెప్పడం 

చెత) పర్ణం జుహ్యంగం అని తెలుస్తున్నది. అనగా జుహువును మోదుగకజ్జతో 

చేస్తేనే అపూర్వం (యాగఫలాన్ని కలిగించే అదృష్టం)కలుగుతుంది అని తెలుస్తూ 

న్నది. అనగా పర్ణత జాహ్యంగం. 

(ఉ) [పకరణం :. రెండింటిలో ఒకదానితో ఒకదానికి అవసరం పడడం 
(ప్రకరణం, (పయాజాదిహోమాలలో 'సమిధో యజతి అనే వాక్యం ఉంది. 

“సమిధలు హోమం చెయ్యాలి” అని ఆర్థం, దీనికి ఫలం చెప్పలేదు, దర్శపూర్ణ 

మాసయాగాలనే యాగాలకి స్వర్గం అనే ఫలం చెప్పబడింది, కాని ఆ యాగాలలో 

చేయవలసిన హోమాలు చెప్పలేదు. ఈ విధంగా ఇక్కడ “సమిధో యజతి” అనే 

వాక్యానికి ఫలాకాంష ఉంది. దర్శపూర్ణమాసయాగాలకి కరణాకాంక్ష (సాధనం 

ఏమిటి అనే ఆకాంక్ష) ఉంది, అందుచేత ఇక్కడ _(పకర ణాన్ని పట్టి [పయాజలు 

దర్శపూర్ణమాసాలకి అంగం అని నిర్ణయించ బడింది, 

(ర) స్థానం వం స్థానం అంటే కమం. “ఐన్హారిగ్న మేకాదశక పాలం 

నిర్వ పేత్” అని మొదటిదిగా ఐందాగ్న ఇష విధించబడింది. “వె క్వానరం 

ద్వాదశకపాలం నిర్వపేత్" అని వై శ్వానరేష్టి రెండవదిగా విధించబడింది. 
“అన్హాగిగ్నీరోచనా దివః" ఇత్యాదిమంతాలు ముందుగాను, తరవాత 'వెళ్యానరో 
జీజనత్” ఇత్యాది మంత్రాలూ పఠించ బడ్డాయి. అందుచేత మొదటి 
మం్యతాలు మొదటి ఇష్టికి తరవాత చదివినవి రెండవ ఇష్టికి అంగాలని క్రమాన్ని 
పట్టి (మొదటిది మొదటిదానికి, రెండపది రెండవదానికి అనే రీతిలో) నిర్ణయించ 
బడింది. 

(6) సమాఖ్య :. సమాఖ్య అనగా యౌగికశబ్దం అసి ఆర్థం. యౌగికం, 
రూఢం, యోగరూఢం, యౌగికరూడం అని శబ్దాలు “నాలుగు విధాలు. అవయ 
వార్థం చెప్పడానికి వీలైన కృత్తద్ధితా న నసమ స్తవదాదులు యోౌగికాలు, 'పాచకజి, 
“దాశరథి, ॥ 'జనకసుతా' ఇత్యాదులు ఉదాహరణలు, అఆవయవళ క్రి అ పేక్ష 
లేకుండా ఆర్థాన్ని బోధించే *గౌఃి ఇత్యాది వదాలు రూఢవదాలు. అవయవశళ క్తి 
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ఉంటూ సముదాయరూపంలో ఒక అర్దాన్ని బోధించే 'సంకజమ్' ఇత్యాదిపదాలు 

యోగరూఢాలు. పంకంనుంచి పుట్టినది అనే అర్థం ఉన్నా పంకంలో పుట్టినవాటిని 

అన్నింటిని పంకజం అనకూడదు. “వద్మానికి మ్మాతమే ఆ పేరు. అందుచేత ఇవి 

కొంతవరకు రూఢపదాల వంటివి. అవయవళ కిచేత ఒక అర్జాన్ని, రూడిచేత 

మరొక అర్థాన్ని బోధించేవి యౌగికరూఢాలు, “ఉద్భిత్' మొదలైనవి ఉదా 
హరణలు. ఉద్భిత్ అనగా యోగంచేత భూమిని; [బద్దలుకొట్టుకొని పెకివచ్చే 

మొక్క-, చెట్టు అని అర్థం, రూఢిచేత ఒక యాగం అని ఆర్థం. పీటిలో యౌగిక 

శబ్దానికి సమాఖ్య అనిపేరు. “హోతృచమ..:' అనే పేరును పేట్టి చమసభక్ష ణానికి 

పోత ఆంగం అని తెలుస్తుంది. 

ఒక స్థలంలో యుతి మొద లైనవి రెండు మూడు సమావిష్టాలు అయిసప్పుడు 

అంగ త్వాదినిర్ణయం (శుతిని పట్టి చెయ్యాలా, లింగాన్ని పట్టి చెయ్యాలా, వాక్యాన్ని 

పట్టి చెయ్యాలా అనే సందేహం వచ్చినప్పుడు (తరవాతివాటికం టె ముందువి 

బలవ తర మైనవి) తరవాతవి దుర్భలములైనవి అని, పూర్వపూర్వాలకంటె 

ఉత్రరోతరో తరాల అర్థం దూరంగా ఉండడం ఇందుకు కారణం” అని “శుతిలిజ్వ 

వాక్యపకరణ స్టై సానసమాఖా;నాం సమవాయే పారదౌర్భల్యమర్గ వి పకర్షాత్” ఆనే 

జై మినిస్నూతం చెపుతున్నది. ఉదాహరణకి “కదాచన స్తరీరసి నేన) సశ్చసి 

దాకు షే” అనే మంత్రం ఉంది, ఇది ఇం దుణ్జి సుతిస్తూన్న బుక్కు కాబట్టి దీనికి 

'ఐం| దీ బుక్' అని పేరు. అనగా దీని అర్లాన్ని (లింగాన్ని) పట్టి ఇర్మదుణ్ణి 

స్తుతించడానికి ఉపయోగించాలి. కాని ఐనా గా ర్హ పత్యముపతిష్టతే! అని ఒక 

విధివాక్యం ఉంది. దినిని పట్టి దీనిని గార్హ పత్యాగ్నిని స్తుతించడానికి ఉపయో 

గించాలి. అందుచేత |శుతిని పట్టి (ఈ వాక్యం “గార్హ పత్యాగ్నిని స్తుతించాలి అని 

(పత్యక్షంగా చెపుతున్నది కా బట్టి) గార్హ పత్యాగ్నిని స్తుతించడానికి వినియోగిం 

చాలా, లింగాన్ని పట్టి ఇందుణ్జి స్తుతించడానికి వినియోగించాలా, అని 

సందేహం కలుగుతున్నది (థుతి ప్రత్యక్షంగా “ఇది చెయ్యాలి” అని బోధిస్తుంది. 

లింగస్థలంలో ముందు వాక్యార్గం అంతా తెలుసుకొని ఈ అర్జాన్ని పట్టి “ఈ పని 

చెయ్యాలి” అని (పతి(వాక్యం)కల్పించుకొని దాని |పకారం చెయ్యవలసి ఉంటుంది, 

ఈ విధంగా _శుతికంచదె లింగం ఒక కక్ష్య దూరం. అందుచేత ఇక్కడ [శుతిని 

పట్టి ఈ మంతాన్ని గార్హ ర్ల వత్యాగ్నిస్తుతికే వినియోగించాలి అని నిర్ణయం. 

మిగిలిన వాటివిషయంలో కూడా, అనగా (కుతీ వాక్యమూ కలిసినా, లింగమూ 

వాక్యమూ కలిసినా, (తీ సమాఖ్యా కలిసినా_ఇలా మిగిలిన ఐదింటి విషయం. 

లోనూ కూడ పరం దుర్చలంగా (గహించి పూర్వానికి (పాధాన్యం ఇవ్వాలి. 
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ఇలా పారదౌర్భల్యానికి కారణం అర్థంలో దూరం ఉండడమే ఆని జైమిని 

చెప్పినాడు. అందుచేత ఇషువ్యాపారం వలె శబ్రవ్యాపారం చాలా దూరదూరంగా 

వెడుతుంది; ఎంతదూరమైనా అన్ని ఆర్థాలు సమానాలే అని అనడం సరికాదు, 

అవ. వ్యంగ్యార్థాన్ని అంగీకరించకపోతే మరొక దూషణాన్ని చెపు 

తున్నాడు- 

వృ. కించ “కురు రుచిమ్” ఇతిపదయో ర్వైపరీత్యే కావ్యా న్త్లర్వ 

రిని కథం దుష్టత్వమ్ 2న హ్యతాసభ్యోర్థః పదార్థాన్తరెర న్వితః ఇతి 

అనభిధేయ ఏవ ఇతి ఏవమాది అపరిత్యాజ్యం స్యాత్. 

వ్యా. కించేతి. మరొక విషయం ఏమనగా "కురు రుచిమ్' అనే 

పదాలను వాటి [కమం మార్చి “రుచింకురు” అని కావ్యమధ్యంలో పయో గించి 

నపుడు దానికి దుష్షత్వం ఎట్లు? ఇక్కడ అసభ్యారం అన్యవదారాలతో అన్య 
ట ఎ ఏ 2 శ థి 

యించడంలేదు కాబట్టి వాచ్యం కాదుకదా? అందుచేత ఇలాంటి [పయోగం పరిత్యా 

జ్యం కాకుండా పోతుంది. 

వి. *రుచిం కురు” అని కావ్యమధ్యలో రాకూడదు; ఆ మాటల్లోని “చింకు' 

అనేది చెవిని పడగానే అనీ లార్థం స్ఫురిస్తుంది; ఆందుచేత ఇలాంటి [ప్రయోగాలు 

దుష్టములు ఆని ఆంటారు. (కాశ్మీరభాషలో '*చింకు' అనగా యోన్యంతర్షతాంకు 

రమట) ఆధిహీతాన్యయవాదం |పకారం “*చింకు' పదం ఇతర పదార్థాలతో అన్వ 

యించలేదు కాబట్టి వాచ్యం కానే కాదు. ఆలాంటవ్వుడు ఆ పదం త్యాజ్యం ఏలా 

అవుతుంది? అందుచేత ఇది దోషం అని చెప్పడానికి వీలుండదు. వ్యంగ్యాన్ని 

అంగీకరించిన పక్షంలో వాచ్యం కాక పోయినా 'రుచింకురు' అనగానే ఆ ఆ శీలా 
రం వ్యంజనయా స్పురిస్తున్నది గాన దీన్ని దోషంగా పరిగణించడానికి వీలవు 

తుంది అని భావం. ఆందుచేత కూడా వ్యంజనను, వ్యంగ్యార్థాన్ని అంగీకరించాలి. 

అవ. వ్యం గ్యార్గాన్ని అంగీకరించకపోతే మరొక దూషణాన్ని చూపు 
తున్నాడు-_ 

వృ. యది చ వాచ్యవాచ కత్వవ్యతి రే కేణ వ్యజ్యవ్యజ్ఞకభావో 

.నాభ్యు పేయతే తదా అసాధుత్యాదీనాం నిత్యదోషత్వం, కష్టత్వాదీనామ్ 
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అనిత్యదోషత్వమ్ ఇతి విభాగకరణమనుపపన్నం. స్యాత్ న చానుప 

పన్నమ్; సర్వ_స్యైవ విభ క్రతయా పతిభాసాత్, వాచ్యవాచ కభావవ్యతి 

రేకేణ వ్యజ్య వ్యజ్ఞాక తా శ్రయణే తు వ్యజ్యస్య బహువిధత్వాత్ క్యచి 

దేవ కస్య చిదేవ జాచి త్యెన ఉపపద్యత ఏవ విభాగవ్యవస్థా. 

వ్యా. యది చేతి _ వాచ్యత్వవాచకత్వాలకంటె భిన్నంగా వ్యంగ్యత్య 

వ్యంజక త్వా లు అంగీకరించని పక్షంలో అసాధుత్వాదులు నిత్యదోషాలనీ కష్టత్వా 

దులు అనిత్యదోషాలనీ విభాగం చేయడం అనుపపన్నం అయిపోతుంది. “జాను 

అది అనుపపన్నమే” అని అనడానికి వీలులేదు. ఎందుచేతననగా ,[పతీవాడికీ 

వేరు వేరుగా కనబడుతున్నాయి. వాచ్యత్వ వాచకత్వాలకంటె వేరుగా వ్యంగ్యత్వ 

వ్యంజకత్వాదులు అంగీకరించిన పక్షంలో వ్యంగ్యం అనేక విధాలుగా ఉంటుంది 

కాబట్టి ఒక్కొ-క్క-టి ఒకొ_క్కచోట ఉచితంగా ఉంటుంది. అందుచేత విభాగ 

వ్యవస్త ఉచితం అని చెప్పడానికి వీలవుతుంది, 
థి 

వి. కావ్యదోషాలలో వ్యాకరణకాస్త్రవిరుద త్వంచేత ఏర్పడిన “ఆసాధుత్యం' 

మొదలైనవి, చెవులకు ఇంపుగా లేక పోవడంవల్ల ఏర్పడే “కష్టత్వం' మొదలైనవి 

ఉన్నాయి. వీటిలో అసాధుత్వాదులు నిత్యదోషాలు, అవి ఏన్నటెకీ దోషాలే. కష్ట 

త్వాదులు అక్కడ ఉన్న రసాదుల్ని: వక్తాాదుల్నీ పట్టి ఒకప్పుడు దోషాలు 

కావచ్చు, కాకపోవచ్చు,గుణాలు కూడా కావచ్చు. ఈ విషయం స ప్రమోల్డా సంలో 

విశదం అవుతుంది. అభిధ తప్ప వ్యంజన అనే వ్యాపారం గాని, వ్యంగ్యార్థం 

అనేది కాని లేదు అనే పక్షంలో ఈ విభాగం కుదరదు. ఆనలు ఈ విభాగమే 

తప్పు అనడానికి పీలులేదు. ఎందుదేత ననగా. శృంగారాది రసాలలో ఈ శతి 

కటుత్వాదులు దోషాలు అన్నట్లు, వీరరౌ[దాదులలో దోషాలుకావన్నటూ, సహృ 
(అ) న 

దయుల హృదయాలే సాక్ష్యం చెపుతున్నాయి. వాచ్యార్థం ఒక్క టే ఉంటుంది 

అనే వారి మతంలో వాచ్యార్ల ౦ అన్ని చోట్లా సమానంగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ 

భేదానికి అపకాశం ఉండదు. వ్యంజనను అంగీకరించిన పక్షంలో వ్యంగ్యమైన 

ఆరాన్ని పట్టి ఇవి కొన్ని చోట దోషాలు అవడం, కొన్ని చోట్ల కాకపోవడం 
® అ య శా 

కుదురుతుంది. 

అవ. వ్యంజనను అంగీకరించని పక్షంలో మరొక దోషం చూపుతున్నాడు- 
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వృ. “ద్వయం గతం సం] పతి కోచసీయతాం సమాగమ పార 

నయా కపాలినఃకో ఇత్యాదౌ పినాక్యాదిపదవై లక్షణ్యన కిమితి కపాల్యాది 

పదానాం కావ్యానుగుణత మ్. 

వ్యా. ద్వయమ్ ఇతి :- “ద్యయం గతం" ఇత్యాదులలో పినాకి మొద 

లెన పదాలకం టె విలక్షణంగా *కపాలి' మొదలైన పదాలు కావ్యానికి అను 

గుణంగా ఉంటాయి ఆనడం దేనిని పట్టి? 

వి. ఒక్క అర్హాన్ని బోధించడానికి ఆనేక పర్యాయపదాలు ఉండవచ్చు. 
థి 

ఆయినా కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని వదాలు ఉపయోగి సేనే అవి కావ్యానికి 

అనుగుణంగా ఉంటా యని ఆలంకారకాస్తసంపదాయం. కుమార సంభవంలో 

శివుడు !బహ్మచారి వేషంలో పార్వతి దగ్గరికి వెళ్ళి శివుణ్ణి (తననే) నిందిస్తూన్న 

ఘటంళలో ఉన్న కోకం ఇది. 
ట్ వతి. 

“ద్వయం గతం సంపతి శోచనీయతాం 

సమాగమ, పార్థనయా కపాలినః, 
కలా చ సా కానిమతీ కలావత 

స్వ మస్య లోకస్య చ న్నేతకౌముదీ”, 182A 

“ఈ లోకంలో ఆ కపాలితో సంబంధం కోరి ఆ చం|దకళ, నువ్వు మీరిద్దరూ 

జాలిపడవలసిన స్థితిలో ఉన్నారు” అని దీని భావం. శివుని విషయంలో అనా 

దరం, జుగుష్సా కలిగేటట్లుచెసి పార్వతిని పరీక్షించడం శివునిలక్ష గం. శివుడు అన్తే 

అర్హంలో “కపాలీ” “పినాకీ! 'మహేశితా' మొదలైన ఎన్నో పదాలు ఉన్నా 

“కపాలి” పదాన్ని (పయోగించడంలో ఒక జాచిత్యం ఉంది. శివుడు అనే వాబ్యా 

రం తెలిసిన వెంటనే *కపాలం ధరించినవాడు' అనే ఆర్థం కూడా స్పురించడంతో 

ఆది జుగుప్సాపోషక మై |పకృ్ళతకావ్యానుగుణంగా ఉంటుంది. అభిధయే కాని 
వ్యంజన లేదు, వాచ్యార్గ మే కాని వ్యంగ్యార్గం లేదు ఆనే పక్షంలో ఇలాంటి 

వైలవణ్యం సంపాదించడం శక్యం కాదు. 

ఆవ. వ్యంజనను ఆందీకరించకపోయినచో మరొక దోషాన్ని చూపు 

తున్నాడు. 
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వృ. అపి చ వాచ్యొ౬ర్ద ః సర్వాన్ _పతివత్త ్రాన్ (పతి ఏక 

రూప ఏవేతి నియతోఒసౌ. న హి 'గతో౭స మర్శ.* ఇత్యాదౌ వాచో 

ఓఒర్జ 5 క్యచిదన్యథా భవతి. పతీయమానస్తు తత్త (తృకరణవక్ష్తృ పతి 

పత్తా౦దివి శషసహాయతయా నానాత్వం భజతే. తథా చగతో౬ఒస మర; 

ఇత్యతః సపత్నం (పత్యవస్కన్దనావసర ఇతి, అభిసరణముప కమ్యతా 

మితి, [పాష్మపాయసే | పేయానితి, కర్మకరణాన్నివరామహే ఇతి, 

సాంధ్యో విధిరుష్మకమ్యశామితి; దూరం మా గా ఇతి, సురభయో గృహం 

[పవెళశ్యన్తామితి, సంతాపోఒధునా న భవతీతి, వి కేయవస్తూని సంహి 
ఠా దా త, తి ॥ యన్తామితి,నాగతో ౬ద్యాపి _పేయానిత్యాదిరనవధిర్వ్యజ్యోఒర్ధ:ః త్యతత్మత 

(పతిభాతి. 

వ్యా, అపి చ ఇతి;- మరొక విషయం ఏమనగా- వాచ్యార్గం [గ్రహించే 

వాళ్ళందరికీ ఒకే విధంగా ఉంటుంది కా బట్టి నియతంగా (మార్చు లేకుండా) 

ఉంటుంది. “గతోఒస్తమర్క 8” (సూర్యుడు అస్త మించినాడు) ఇత్యాది వాక్యాలలో 

వాచ్యార్గం ఎన్నటికీ మార్పు చెందదు కదా? వ్యంగ్యార్హం మాతం [ప్రకరణవి శేషం 

సహాయంచేత అనగా వేరు వేరు [పకరణాల్ని పట్టి, ఆమాట అన్న వ్యక్తి 

విశేషాన్ని పట్టి, అర్హం చేసుకొనేవాని విశేషాన్ని పట్టి అనేకవిధాలుగా మారుతుంది. 

అందుచేతనే “గతోఒస్తమర్క-_ః' అన్న మాట రాజునుంచి వినగానే “ఇది శతువు 

లను ఆక్రమించడానికి తగిన సమయం” అని సేనానాయకాదులకు, సఖినుంచి 

వినగానే “అభి సరణానికి (ప్రారంభం చెయ్యి" అని నాయికకూ, సఖినుంచి విన 

గానే 'నీ ప్రియుడు వచ్చెసిన ట్రై? అని |పియురాలికీ, మేన్రినుంచి వినగానే “పని 

కట్టిబెడదాంి అని పనివాళ్ళకు, గురువునుండి వినగానే “ఇంక సంధ్యావందనాదులు 

(పారంభించండి” అని శిష్యులకూ, తల్లినుండి వినగా “దూరం వెళ్ళవద్దు” అని 

కూమారుడికి, రై తునుండి వినగానే “ఆవులను కొట్టాలలోకి వేళ పెట్టండి” అని 

పశువుల కాపరులకీ పగలంతా ఎండవేడిమికి బాధపడుతూన్న ఒక వ్య క్రినుంచి 

వినగానే “ఇంక ఇప్పుడు వేడి ఉండదు” అనీ, దుకొణదారుడినుంచి వినగానే 

“అమ్మజూపిన సామాను సర్దివెయండి” అని దుకాణంలో పనిచే సేవాళ్ళకి, నాయిక 

నుండి వినగానే “ఇంకా నా ప్రియుడు రాలేదు” అని (వక్క నున్న సఖురాలి కీ 

18) 
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అక్క.డక్కడ అనంతవిధాలైన వ్యం గ్యార్హం స్పురిన్తుంది. ఒక్క వాచ్యార్థాన్ని 

ఫట్టుకొని కూర్చుంటే ఇదంతా కుదరదు. 

ఆవ, వాచ్యవ్యంగ్యార్థాలు వేరు వేరు అని నిరూపించే కొన్ని ఉపపత్తులను 

“వాచ్యవ్యజ్ల్యయో 2” మొదలు “భేడో న స్యాత్” అనేవరకు ఉన్న |గంథ భాగంచేత 

చూపుతున్నాడు. ని షేధత్వవిధిత్వాదిరూపాలచేతా వాచ్యవ్యంగ్యార్హాల స్వరూప-కాల 

ఆశయం-నిమిత -కార్య- సంఖ్యా-విషయాలలోనూ భేదం ఉన్నా కూడ ఆ రెండూ 

ఒకటి అంటే నలుపు పసుపు మొదలైన భేదాలు కూడ ఉండవు అని ఈ [గంథా 

నికి భావం, 

వృ. వాచ్యవ్యజ్ఞ్య్యయోః నిఃశేషేళ్యాదౌ నిషెధవిధ్యాత్మనా, 

లో క మాత్సర్య ముత్సార్య విచార్య కార్య 

మార్యాః సమర్యాదముదాహరన్లు, 

"సెవ్యా నిత మాః కిము భూధరాణా 

ముత స్మర స్మెరవిలాసినీనామ్” . 189 

ఇత్యాదౌ సంశయకా న్తశృజ్షార్యన్యతరగతనిశ్చయరూ పెణ, 

వ్యా. వాచ్యవ్యజ్ఞయోః ఇతి ;_ నిఃశేషేత్యాదిశ్టోకంలో “తస్య అధమస్య 

అన్సికం న గతా అసి” అని నిషేధం వాచ్యం. “తత్సమీవమేవ గతా అసీ' అని 
విది వ్యంగ్యం. 

మాత్చర్యమితి:- భర్హృహరిశృ్ళంగారశతకంలోని పద్యం ఇది. ఆర్యాః = 

ఆర్యులారా! మాత్సర్యమ్ = మాత్సర్యాన్ని, ఉఊత్సార్య = విడచి, విచార = 

బాగా ఆలోచించి, సమర్యాదమ్=సపమాణంగా, కార్యమ్= చేయవలసిన పనిని, 

ఉదాహరన్లు = చెప్పెదరుగాక. భూధరాణామ్ = పర్యతాలయొక్క, నితమ్బాః= 

చరియలు, కిము సేవ్యాః= సేవించదగినవా? ఉత _ లేక స్మర స్మేరవిలాసినీనామ్ 

=మన్మ థునిచేత చిరునవ్వుతో కూడిన న్ర్రీల నితంబములు సేవించదగినవా? 

ఈ శ్లోకంలో “కిము “ఉత ఆనే పదాలు (పయోగించడంచేత సంశయం 
వాచ్యం. వక్త కాంతుడైతే పర్వతనితంబాలనే సేవించాలి అనీ, శృంగారి అయితే 
విలాసినీ నితంబాలే సేవించాలి ఆనీ నిశ్చయం వ్యంగ్యం, 
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శో॥ కథమవనిప దర్చో యన్నిశాతాసిధారా 
య 

దలనగలితమూర్నాం విద్విషాం స్వీకృతా శః, 

నను తవ నిహతారేరప్యసౌ కిం న నీతా 

(తిదివమపగతాజైెర్వల్లభా కీరి రేభిః, 184 
a. ౧౧ అవని 

వృ. ఇత్యాదౌ నిన్ధాస్తుతివపుషా స్వరూపస్య, 

వ్యా. అవనిప = రాజా! నిశాతాసీధారాదలనగ లి తమూర్హ్నామ్ = వాడియైన 

ఖడ్గము అంచుచేత (బద్దలుకొట్టడంచెత వడిన శిరస్సులు గల, విద్విషామ్ = 
శతువులయొక్క-, [శః = లక్ష్మీ, యత్ = ఎందువలన, స్వీకృతా = (గ్రహించ 

బడినదో అందువలన, దర్పః = గర్భం, కథమివ = ఎట్టు? (ఎందుకు)? నను __ 

ఎందువలన అనగా, నిహతారేః అపి = చంపబడిన శ|తువులు కలవాడ వైనా, తవ 
=నీయొక్క, వల్లభా = ప్రియురాలైన, క్రీ ర్తి చై కీర్తి, అపగతాడ్లెః = పోయిన శరీ 

రాలు గల, ఏధిః = వీశ్ళచేత, [తిదివమ్ == స్వర్గమును గూర్చి, కిం న నీతా = 
తీసికొన వెళ్ళబడ లేదా! 

ఇత్యాదులలో నింద వాచ్యం, సుతి వ్యంగ్యం, ఈ విధంగా పె మూడు 

ఉదాహరణల లో వాచ్యవ్యం గ్యార్జాల స్వరూపం వేరువేరుగా ఉంది. 

వృ. పూర్వపళ్చాద్భావేన పతీతేః కాలస్య, శద్ద్మాశయత్వేన, 
శబ్దతదెక దెశత దర్ధ వర్ష సంఘటనా శయత్వేన చ ఆశయస్య, శబ్దాను 
శాసనజ్ఞానేన, _(పకర ణాదిసహాయ। పతిభానై ర్మల్యసహితేన చ అవగమః 

ఇతి నిమిత్తస్య, బోద్ధృమ్మాత వితగ్గవ్యపదేశయోః (పతీతిమాాతచమత్క్లృ 
త్యోశ్చ కరణాత్ కార్యస్య, గతో ౬స్త మర్కః ఇత్యాదౌ (పదర్శితన 

యేన సంఖ్యాయాః, 

“కస్సు వాణ హోఈ రోసో దట్టూణ పిీఆఇ సవ్వణం అహరం, 

సభమరపడ మగ్గాయిణి వారిఅవామే సహసను ఎణ్జీం” 135 

“కస్య వాన భవతి రోషో దృష్ట్వా [(పియాయా;ః స్మవణమధరమ్, 

స్మృభమరపద్మాా ఘాయిణి వారితవామే సహ స్వేదానీమ్”. 



ఇత్యాదౌ సభథితత్కాన్తాదిగతత్వేన విషయస్య చ భేదే౬పి యద్యాకత్వం 

తత్ క్వచిదపి సీలపీతాదౌ భేదో న స్యాత్. ఉక్తం హి- “అయమేవ హి 

భేదో భేద హేతుర్వా యద్విరుద్దధర్మాధ్యాసః కారణభేదశ్చ” ఇతి, 

వ్యా. పూర్వేతి :._ వాచ్యార్థజ్ఞానం ముందు కలుగుతుంది. వ్యంగ్యార 

జ్ఞానం తరవాత కలుగుతుంది. ఆందుచెత రెండింటికి కాలభేదం ఉంది. వాచ్యారం 
థి 

శబ్దాన్ని మాత మే ఆశయించుకొని ఉంటుంది. వ్యంగ్యం శబ్దాన్ని, శబ్దెక దేశాన్ని, 

దాని అర్థాన్ని, వర్ణాలను, వర్ణాదుల కూర్చునూకూడా ఆ(క్రయించుకొని ఉంటుంది. 

ఆందుచెత వీటికి ఆశ్ర య భేదం ఉంది. వాచ్యార్గం తెలుసుకొనడానికి శబ్దానుళాసన 

(వ్యాకరణ) జ్ఞానం ఉంటే చాలు. వ్యంగ్యార్గం తెలుసుకోవడానికి శబ్దానుకాసన 

జ్ఞానంతో పాటు (పకరణాదిసహాయం గల _పతిభానై ర్మల్భం (నిర్మలమైన 

(పతిభి కూడా ఉండాలి. ఈ విధంగా ఈ రెండింటికీ ఆనగా వాచ్మార్థ వ్యంగ్యార్థ 

జ్ఞానాలకి నిమిత భేదం ఉండి, వాచ్యార్గం తెలుసుకొన్న వానిని కేవలం ఆర్థం చేసు 

కున్నవాడు అని అంటారు. వ్యంగ్యాన్ని తెలుసుకొన్న వాణి మంచి చాతురంం 
జ్ర డు ణు (J 

ఉన్నవాడు ఆంటారు. వాచ్యార్గం తెలుసుకున్న వానికి ఆ అర్థం మాతమే తెలు 

సుంది. వ్యంగ్యార్లం దాకా వెళ్ళగ లిగినవాడికి చమత్కారం (ఆస్వాదనవల్ల కలిగే 
సో థి ని ష్ 
ఆనందం) కలుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ రెండింటివల్లా జనించె కార్యాలు వరు 

వేరుగా ఉంటాయి. వెనుక చూపించినట్టుగా “గతోఒస్తమర్క-:' ఇత్యాదులలో 

వాచాారం ఒక్క టే అయితే వ్యంగ్యారాలు ఆనేకం ఉంటాయి, ఆందుచేత రెండిం 
ఓ థి ల © 

టికీ భేదం ఉంది. 

కస్య ఇతి :. [పవాసంనుంచి వచ్చిన భర్త తన భార్య అధరోష్టం మీద 

దంతక్షతం చూచి కోపించగా ఆమె నిరవరాధ ఆని ఆమె భర్తకూ, ఇతరులకూ 

చెప్పడంకోసం ఆమె సఖి అంటూన్న మాటలు. స్మవణమ్ = [వణంతో కూడిన, 

[పియాయా: ఆధరమ్ == [పియురాలి అధరో'ష్టాన్ని, దృష్ట్వాజ చూచి, కస్య వా= 

తుమ్మెదతో కూడిన పద్మాన్ని ఆ[ఘాణించినదానా! వారితవా మే == నివారించినా 

(పతికూలంగా | పవరి ంచినదానా! (విననిదానా!,, ఇదాసీమ్= ఇప్పుడు, సహస్ష= 

సహించుము. 
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ఇత్యాదౌ ఇతి :. ఇత్యాదులలో సఖీగతము, తత్కా౦తాదిగతమూ అవడం 

చేత భేదం ఉన్నా కూడ రెండూ ఒకటే అంటే నీలవర్ణ పీతవర్గాదులలో కూడ 
గ 

భేదం ఉండదు. 

వి, పె శ్లోకంలో ఈ మాటలు అంటూన్నది సఖి. అమె సఖి ఆనగా 

నాయిక. వాచాండం నాయికను ఉఊదేళించి చెప్పబడింది. అందుచేత వాచ్యారానికి రిఖ ద ఫ్రీగ 
నాయిక విషయం. “ఈము ఆధరంమీద [భమరం కుట్టినది; ఇది ఉపపతిదంక 
క్షతం కాదు” అనె వ్యంగ్యార్థానికి పతి విషయం. “నేను ఏదో సర్దిచెప్పాను. మళ్ళీ 
ఎప్పుడూ ఇలా చయవద్దు" అనే వ్యంగ్యానికి ఉవవతి విషయం. ఈ విధంగా 
వాచ్యార్థానికి విషయమైన వ్యక్తి వేరు, వ్యంగ్యార్థానికి విషయమైన వ్యక్తులు వేరు. 

వాచ్యార్థవ్యంగ్యార్జాలకి ఇన్ని విధాల భేదం ఉన్నా కూడ రెండూ 

ఒకటే అంపే అది నలుపుగంగూ వసుపురంగూ ఒక టే ఆనడం వంటిది ఆని 

భావం 

వ్యా, ఊర్తమ్ ఇతి :. అయ మేవ ఇదే, భేదః _ వేదము, వా= లేదా, భేద 

హేతుః = బేదానికి హేతువు, యత్ == వీమనగా. విరుద్దధర్మాధ్యాసఃజ విరుద్ధ మెన 
ధర్మాల జ్ఞానము, కారణబభేదః చ = కారణముల భేదము అని పెద్దలచే చెప్పబడి 
నది కదా! 

వి, ఇక్కడ అధ్యాసః అనగా జ్ఞానం ఆని ఆర్థం చెప్పబడింది. విరుద్ద ధర్మ 
జ్ఞానంవల్ల భేదజ్ఞానం కలుగుతుంది కాని ఆ జ్ఞానం భేదం కాదు. అందుచేత 

అధ్యాసః ఆనగా స్టితి అని ఆర్థం చెప్పడం బాగుంటుంది. విరుద్దమెన ధర్మాలు 

ఉండడ మే భేదం. కారణబేదం కార్య భేదానికి కారణ౦ అని ఈ వాక్యం అభి 
పాయం. (ప్రస్తుతం ఈ వాచ్యవ్యంగ్యాలలో విరుద్ధధర్మాలు ఉన్నాయి. వీటి 
కారణాలు కూడా వేరు వేరు. అందుచేత ఈ రెండూ భిన్నములైనవి అని అభి 
పాయం. 

అవ. వాచ్యవ్యంగ్యాల ధర్మాలే కాదు, వాచకవ్యంజకాల ధర్మాలు కూడా 

వెరు వేరుగానే ఉంటాయి అని పతిపాదిస్తున్నాడు. 

పృ. వాచ కానామర్జా పేక, వ్యక్షుకానాం తున తద పేక్షత్వమితి 

న వాచకత్వ మేవ వ్యష్టుకత్వమ్, 
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వ్యా, వాచకవదాలకు ఆర్హాపేక్ష ఉన్నది. వ్యంజక పదాలకు అర్జాపేక్ష 

లేదు. అందుచేత వాచకత్వమె వ్యం జక త్వం అని అనడానికి వీలులేదు. 

వి. వాచకపదాలు తమ ఆర్థం విషయంలో ఎవడు సంకేతం [గహించి 

ఉన్నాడో ఆతనికి మ్మాతమే ఆ ఆర్థాన్ని బోధిసాయి. వ్యంజకాలైతే అలాంటి 

సంకేతాదులతో పని లేకుండా తటంలో పావనత్వం మొదలైన అర్దాన్ని బోధి 

సాయి. నిరర్గ కాలైన వర్తాలు కూడా వ్యంజకాలు గాన వాటికి అర్హాపేక్ష అసలే 

లేదు. ఈ విధంగా వాచకపదాలకీ వ్యంజక పదాలకీ భేదం ఉన్నది. 

అవ. “సోఒయమిషోరివ” “య త్పరః స శబ్దార్థ 8" అంటూ చెప్పిన మత 

ద్యయాన్ని మళ్ళీ ఆశే పిస్తున్నాడు. 

వృ. కించ వాణీరకుడంగ్విత్వాదౌ (ప్రతీయమానమర్గ మభివ్యజ్య 

వాచ్యం స్వరూ పె ఏవ యత విశ్రామ్యతి త|త్ర గుణీభూత వ్యజ్ష్యే అతా 

త్పర్యభూతో ఒప్యర్దః స్వశబ్దానభిధయః (పతీతిపథమవతరన్ కస్య వ్యాపా 

రస్య విషయతామవలమృతామితి, 

వ్యా. కించ ఇత్యాది :- మరొక విషయం ఏమనగా “వాణీరకుడంగు” 

మొదలైన (అసుందర) గుజీభూతవ్యంగ్యస్థలంలో (చూ. 188వ శో) వాచ్యార్థం 
“దతసంకేతః కళ్చిత్ లతాగహనం (ప్రవిష్టః" అనే (పతీయమానారాన్ని వ్యంజింప 

చేసి స్వరూపంలోనే వ్మిశమిస్తూన్నది. అనగా ఆ వ్యంగ్యార్థం కంటె ఎక్కువ 
చమత్కారకారిగా ఉండడంచేత (పాధాన్యంతో ఉంది. అందుచేత అక్కడ 
వ్యంగ్యార్జాన్ని చెప్పడంలో వాచ్యార్గానికి తాత్పర్యం అని చెప్పడానికి వీలులేదు. 
ఈ విధంగా అక్కడున్న శబ్దాలచేత అభిధ ద్వారా చెప్పబడక పోయినా |ప్రతీయ 
మానంగా ఉన్న ఈ వ్యంగ్యార్థం ఏ వ్యాపారానికి విషయం కావాలి? అనగా ఏ 
వ్యాపార చేత చెప్పబడుతున్న ట్టు (గహించాలి? ఆందుచేత వ్యాపారం ఏడీ 
లేకుండా శబ్దంవల్ల ఆర్హపతీతి కలగదు కాబట్టి, అభిధ వాచ్యార్దాన్ని చెప్పి ఊరు 
కున్నది కొబట్టి, తాత్పర్యం కూడా లేదు కాబటి వ్యంజనావ్యాపారాన్ని అంగీక 

టు 

రించాలి ఆని భావం, 

అవ, వ్యంగ్యాలు అనేక విధాలుగా ఉంటాయి, అరాంతరసంకమిత 
థి వాచ్యధ్వనిత్వాది నామధేయవిశేషాలతో ఉంటాయి, శోబ్దారాలకి ఆధీనా లై ఉంటాయి. 

ళ్ జ 
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[పకరణాదుల అ "పీక తో ఉంటాయి. ఈధర్మాలన్నీ లత్యార్గాలలో కూడా ఉంటాయి 
కాబట్టి వ్యంగ్యం లక్షణాగమ్యమే అని చెప్పవచ్చు కదా అని ఆశంహించుకొనిి 
చెబుతున్నాడు. 

వృ. నను “రామో౬స్మి సర్వం సహ” ఇతి, “రామెణ [ప్రియ 
జీవితేన తు కృతం _పేమ్లుః (పియ నోచితమ్” ఇతి, “రామోఒనసొ భువ 
నేషు వికమగుణై ః | పాపః (పసిద్ధిం పరామ్” ఇత్యాదౌ లక్షణీయోఒ౬ 
ప్యర్థః నానాత్వం భజతే, విశేషవ్యపదేశ హేతుళ్చ భవతి. తదవగమళ శ్చ 
శద్దార్జాయత 9, సవ్య పేక శ్చేతి కోఒయం నూతన; [పతీయమానో 
నామ? 

వ్యా. నను ఇతి :_ “రామో౬స్మి సర్వం సహే” (చూ. 112వ శ్చాకం) 
అన్నప్పుడు “సకలదుఃఖాలకి పాతుడు” అని, 'రామేణ [పియజీవితేన' ఇత్యాది 
కొకంలో 'రామేణ' అనుదానికి 'జాలిలేనివాడు అనీ, 'రామో౭_సొ? అన్నప్పుడు 
(చూ. 109వ శోకం) ఖరదూషణాదులను చంపినవాడనీ వేడు వేరు విధాలుగా 
లమ్యార్ధం ఉంది. “అరాంతరసం| కమితలక్షణ మొద లైన నామధేయవిశేషాలు దీనికీ 
ఉన్నాయి, ఇది కూడా శద్దం మీదా, ఆర్థం మీదా ఆధారపడి ఉన న్నది; అనగా 
లక్షణచేత లశ్యార్డా న్ని శబమే బోధిస్తుంది. అందుచేత లక్యార్థం శబ్దాధీనం 
ముఖ్యార్గ బాధ జ్ఞానం కావాలంటే ముఖ్యార్థ జ్ఞానం ఉండాలి. అందుచేత అర్హాదీనం. 
ప్రకరణం, వక్క మొదలైనవాటి అపేక్ష దీనికి కూడా ఉంది. [వకరణాదులను 
పట్టి, వక్కయొక్క_ తాత్పర్యాన్ని పట్టి లక్యార్థం బోధించబడుతుంది కదా? ఈ 
విధంగా నువ్వు వ్యంగార్థవిష యంలో చెప్పే విశేషాలన్నీ లజ్యార్థంలో కూడా 
ఉన్నాయి. అందుచేత వ్యంగ్యార్థం కూడా లక్షణచేతనే బోధింపబడు తుంది అని 
చెప్పవచ్చును కదా అని ఆశంక, 

వి. “రామేణ పియజిీవితేని ఇత్యాదికం ఒక శ్లోకానికి చతుర్భపాదం, 
పూర్తి శోకం ఇది. 

“ వత్యాఖ్యానరుచేః కృతం సముచితం [కూరెణ తే రక్షసా 

సోఢం తచ్చ తథా త్వయా కులజనో ధత్తే యథోచ్చైః శిరః, 
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వ్యర్థం సంప్రతి బిభతా ధనుదిదం త్వద్వ్యాపదాం సాక్షిణా 

రామెణ [పియజీవితేన తు కృతం (పెమ్హః ప్రియే నోచితమ్”. 

రాముడు సీతను స్మరిస్తూ తనలో అనుకుంటూన్న మాటలు. 

“నన్ను అపహరించ వద్దు” అని నువ్వు _పత్యాఖ్యానం చెస్తూన్నా [కూరు 

డైన రావణుడు వాని స్వభావానికి తగినట్టుచెశాడు. నిన్ను అపహరించాడు. నువ్వు 

ఆ దుఃఖాన్ని సహించి కులంలోనివాళ్లు తలఎత్తుకునేటట్లుగా చేశావు. ఓ! | ప్రేయసీ 

జీవితంమీద ఇంత మక్కువ గల రాముడు నిన్ను రశించ లేక పోవడంచేత వ్యర్థ 

మైన ధనస్సు ధరించి సీ ఆపద లన్నింటికీ సాక్షిగా ఉండి _పేమకు తగినట్లు 

(వవర్తించ లేదు” అని దీని భావం 

వృ, ఉచ్యతే; లక్షణీయనస్యార్థ స్య నానాత్వేపీ అనెకార్డ శ బ్ఞాభిధే 

యవన్నియతత్వ మేవ; న ఖలు ముఖ్యేనా ర్థైన అనియతసంబన్టో లక్షయితుం 

శక్యతే, (పతీయమానస్తు (పకరణాదివి శేషవశన నియత నంబన్హః, అని 

యతసంబన్దః, సంబద్ద సంబనః చ ద్యోత్యతే. 

వ్యా. ఉ చ్యతే ఇతి :- దీనికి సమాధానం చెప్పబడుచున్నది. లక్షూర్యం 

అనేక విధాలుగా ఉండవచ్చు. అయినా 'భదాత్మనకఃి ఇత్యాది శకంలో (చూ. 

12వ శోకం) వలె ఒక వాక్యంలో ఉన్న ఆనేకారాలెన శబాల అరం ఏ విధంగా 
౧ : | థా (9 a) 

సియత సంబంధ౦తో ఉంటుందో ఆదే విధంగా అలత్యార్థం కూడా నియమితసంబం 

ధంగా (తప్పక మరొకదానితో సంబంధించి) ఉంటుంది. ముఖ్యార్గంతో సంబంధం 

లేని అర్థాన్ని లఖ్యర్థంగా ఇప్పుడానికి వీలు లేదు కదా? వ్యంగ్యార్హం ఆయితే 

[పకరణాడులను పట్టి నియతసంబంధం గాను, అనియతసంబంధంగానూ కూడా 

ఉండవచ్చు. 

ళా వి ఒక వాక్యంలో _వయోగించిన శజ్లానికి ఆనేక అరా లున్నా ఆ పదం 

ఆక్కడ ఉన్న (పకరణాదులతో సంబంధించిన ఒక్క అర్జాన్ని మా[తమే 

(వాచ్యార్జాన్ని మాత మే) బోదినుండి. మిగిలిన ఆర్జాలను అక్కడ బోధించదు. 

ఆదే విధంగా లక్షణాస్టలంలో కూడా ఒక శబ్దం ముఖ్యార్థ్ల మైన గంగా|పవాహా 

దికంతో నియతమైన సంబంధం ఉన్న తీరాన్ని మాతమే బోధించకలుగు 
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తుంది, ఎప్పుడో ఒకమారు ఆ గంగలో దిగిన ఆవు మొద లెనవాటిని బోధించదు. 

ఇంక వ్యంగ్యార్థానికి ఈ నియమం లేదు, (పకరణాదుల్ని పటి అది ఒక వుడు 
ట్ 

నియతసంబంధ మైన (తప్పకుండా ముఖ్యార్థ ౦తొ సంబంధించిన) ఆరాన్ని 
థు 

బోధించవచ్చు. లేదా అనియతసంబంధం అయిన అరాన్ని బోధించవచ్చు. లేదా 
@ 

సంబంధించినదానితో సంబంధించిన అర్థాన్ని బోధించవచ్చు. (విటి ఉదాహర 

ణలు మూలంలోనే స్పష్టం ఆవుతాయి). అందుచెత లశ్యార మే వ్యంగ్యార్లం అవ 
లు అ ల లెద 

డానికి వీలులేదు. 

een 

లజాఃరం కాదు అని చెబుతున్నాడు. 
లీథ 

అవ. వళంగ్యార సలంలో ముఖ్యార్గ బాధ ఉండదు. ఆందుచెత వ్యంగ్యారం 
థి 

వృ. న చ 

“ఆతా ఏత ణిమజిఅ ఏత అహం దిఅహఏ పలోఏహి 
mr. @ లు ఢా 

మా వహిట రతి అనఐ సేజాఏ మహ ణీమజహిసి” 
వాలి అ దు జి 

ఇత్యాది వివషితాన్యపర వాచ్యే ధ్వనా ముఖ్యార్థ బాధః. తత్క_థధమ।త్ర 

లక్షణా? లక్షణాయామపి వ్యక్షానమవశ్యమాశయితవ్యమితి (పతిపాది 

తమ్ యథా చ సమయసవ్య పక్షా అభిధా తథా ముఖ్యార్గ బాధాది తయ 

సమయవి శేషసవ్యపేకా లక్షణా; అత ఏవ అభిధాపుచ్చభూతా సేత్యాహుః. 

వ్యా. న చెతి :_ వివకితాన పర వాచ్యధ్వన్యుదాహర ణాలై న “అతా” ఇత్యాది 

కోకాలలో (ఈ గాథ తృతీయోల్లాసం చివర ఇవ్వబడింది) ముఖ్యార్థబాధ ఏమీ 
౧ ౧ రీథ 

లేదు కదా? ఇక్కడ లక్షణ ఎలా కుదురుతుంది. లక్షణాస్టలాలలో కూడా 

((పయోజనాంశంల్ ) తప్పక వ్యంజనను అంగీకరించాలి అని వెనుక |పతిపాదించ 

బడింది. 

అభిధకు సంకేతజ్ఞానాపేష ఉన్నట్టి లక్షణకు ముఖ్యార్థబాధాది తయా 

పేక్ష, ముఖ్యారం ఏదో తెలియాలంటపే సంకేతాపేజ కూడా ఉంటాయి. అందు 
® 

చేతనే “లక్షణ అభిధకు తోక” అంటారు. 

అవ. లక్షణావ్యంజనల భిన్నత్వానికి మరి కొన్ని కారణాలు కూడ 

చెపుతున్నాడు. 
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వ్వ. నచ లక్షణాత్మకమేవ ధ్యననమ్, తదనుగమేన తస్య 
దర్శనాత్. న చ తదనుగత మేవ; ఆభిధావలమేనాపీ తస్య భావాత్. న 

చకవర్హానుసారేణాపి తస్య దృష్టే. నచ ఫో ణ్ {5 £ IY cy 5) fA (| లీ 

శజ్జానునార్మేక ఆశహైత్మకన్నె క తిభాగావలో కనాదిగతత్వేనాపి తస్య 
G6 _ 

'పసిదైేః ఇతె ఆకధిధాతాత.ర్శలక్షణాత్మ కవ్యాపారతయాతివరీ ధ్యన 

నాడిపరాామూ వా౭పారః అనపహ్నవనియ ఏవ. 
యు వ్ 

జ్యా గి చెతి 2 వంజన లక్షణారూపం కాదు; ఎందుచెత ననగా ఆది 

రిషజణను అనుసకంచి ఉనా టు కనబడుతునా ది, 

వ్, లక్షణామూలవ్యంజనా స్థలాలలో వ్యంజన లక్షణ మీద ఆధారపడి 

ఉంటుండి. లక్షణ తాను బోధించవలసిన లజ్యారాన్ని బోధించి తప్పుకున్న, 

తరవాత వ్యంజన తన వని ప్రారంభిస్తుంది. అందుచేత ఉపజీవ్యం (దేనిమీద 

దొ ఆది దానికి ఉవజివ్యం; ఆధారపడేది ఉపటీవకం) 

జనా ఒక టె అని చెప్పకూడదు, 

పడి ఉంటుం దనే ఈ గ్ గ్ త్తే a BX ఫ్ర లొ tx 21, (థి 4 CX 

జా. వంజని అశ్షణాఆధిఢలమీన రెండింటిమీడా ఆధారపడి ఉంటుంది 

అనె నియమం కూడా కెదు; వీ ఆ లన బోధించని వర్ణాదులలో కూడ వ్యంజన 

కనబడుతుంది. ఆలా ఆసి ఇడి శబ్దంమీదనే ఆధారపడి ఉంటుం దని నియమం 
లేదు, శజ్ఞాత్యకం కాని కటాకపిక్షణాదులలో కూడా వ్యంజన ఉన్నదని సిద్ధి 

ఉండి, “ఈమె కటాషెంచేత తన మనస్సులోని అభిలాషను సూచించింది” ఇత్యాది 
వని 1 నడి కదా?) ఆందుచేత అభిధాతాత్పర్య-లక్షణ లనే మూడు వ్యాపా 
రాలను మించిన, వ్యంజనావ్యావారం కప్పిపుచ్చడానికి శక్యం కానిది. దీనికే 

ధ్వననం, ద్యో తనం, (వకాశనం,. పక్యాయనం, బోధనం, ఆంజనం మొదలైనవి 
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అవ. “పతీయమానార్గం నియతసంబంధం కాపచ్చు. ఆనియతసంబంధం 

కావచ్చు” సం బద్ద సంబంధం కావచ్చు” ఆని వెనక చెప్పబడింది. వాటికి ఉదొ 

హరణలు చూపుతున్నాడు. 

వృ. త|త“ఆతా ఏత్ట” ఇత్యాదౌ నియత సంబన్హః కస్పవా హో 

ణ రోసో ఇత్యాదౌ అనియతసంబన్టః. 

గాథ. “'విపరీఅరఏ లచ్చి బమ్మం దట్టూణ ఇాహిక మలర్థం. 

హరిణో దాహిణణఅణం "౦ రసాటిలా రు త్తి ఢ 3 క్క ఇ” 187 

“విపరీతరతే లక్ష్మీర్[బహ్మాణం దృష్ట్వా నాభికమలస్థమ్, 

హరేర్ణ క్షిణనయనం రసాకులా ర్ఫుటితి స్థగయతి”. 

ఇత్యాదె సంబద్దసంబన్దః. అత హి హరిపదేన దక్షిణనయనస్య నూర్యాత్మ 

కతా వ్యజ్యతే. తన్ని మీలనేన సూర్యా స్తమయః, తేన పద్మసంకోచః, తతో 

[బ్రహ్మణః స్టగనం, తత సతి గోప్యాజస్యాదర్శనేన అనిర్య న్తఎణం 

నిధువనవిలసితమ్ ఇతి. 

వ్యా, తత ఇతి.'అతా ఏత్త' ఇత్యాద్యుదాహ రాలలో వ? ంగ్యార్భం నియత 

సంబంధం కలది. “కస్య వా హో ణ రోసో” ఇత్యాదులలో ఆనియతీసంబంధం 

గలది. 

ఏ. లక్షణాస్టలంలో లఇ్యుర్ధం వాచ్యార్థంతో తప్పనిసరిగా సంబంధించి 

ఉంటుంది. కాని వ్యంజనాసలాలలో కొన్ని చోట్ల వ్యంగ్యార్లం వాచ్యార్లంతో సంబం 
(థి య థి థి 

ధించి ఉండవచ్చు; కొన్ని చోట్ట సంబంధించి ఉండకపోవచ్చు, కొన్ని చోట్ట 

వాచ్యార్థంతో సంబంధించిన దానితో సంబంధించి ఉండవచ్చు. “ఆతా ఏత్త' ఇత్యా 

దులలో నిషేధం వాచ్యార్థం, విధి (నా శయ్యమీదకు రమ్ము అనేది) 1 వ్యంగ్యం. ఈ 

విధంగా ఇక్కడ వ్యంగ్యారం వాబ్యార్లంతో (విపరీతరూశ పెణ) సంబంధించి 
(12) ® / 

ఉంది. “కస్స వా” ఇత్యాది శ్లోకంలో “ఈమె ఆధరోష్టం ఉపపతికేత దష్టంకాదు” 

అనేది వ్యంగ్యం. “ఇప్పుడు నేనేదో చెప్పి నిన్ను కాపాడాను, ఇటు “పెన ఇలా 

చెయ్యకుము” ఇత్యాద్యరాలు కూడా వ్యంగ్యాలు గా ఊన్నాయి. కాని ఈ వ్యంగ్యార్లా 

లస్నీ వకను పట్టి, వినేవాళ్ళని పట్టి, [పకరణాన్ని పట్టి గమ్యం ఆయేవి. వీటికి 
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పదపదార 

మ్మటుడు ఇది 1వాసీనా డని 

లలో వివరించారు. ఆదె తసిద్రాంతం 
ఇ ద 

ఇత్యాది వాక్యాలలో ని పదాలకు వేరు 

అ 

పదంలో వడి ఉన్నంతవరకూ 

రాములు (వడిపాదివ్యాఖ్యానా 

దా 

లే 

పెటుకొని మ 

[బహ్మ” 

స! 

“"ఆఖందబుది గాహ: 

జానమ్ ఆన నం 

దాంః అను మనసులో 

ల 

వ్ 

ల 
కచ 
~~ 

mh 

మె 

త్ 

Mey 

గోవింద కకు 

[ప్రకారం “సత్యం 
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వేరుగా అర్థాలు లేవు. |బహ్మ నిర్గుణం. అందుచేత దీనిలోని గుణాలను వరింకే 

(పస క కిలేదు. “నల్లని కలవి ఆన్నప్పుడు కలవలో నలుపు అనే గుణం ఉంది 

కనుక “నల్రని! అనేదానిని “కలువ అనే దానికి విశేషణంగా వాడడం కుదిరింది. 

॥ (వకృష్ణపకాళః చన్దుః అత్యధిక మెన (పకాశ చం దుడు) అన్నపుడు 

చందుడె || పకాశం, [పకాశమే చందుడు. అందుచేత “వకృష్ణపకాశ:ః చన" 

ఆనే మొత్తం వాక్యం _పకృష్ణ, ప్రకాశరూపచందుణ్ణి బోధినూన్నది. ఆదే విధంగా 

“సత్యం జ్ఞానమ్” ఇత్యాదివాక్యం మొత్తం *-౦డంగా, అఖండ మైన |బహ్మ రూప 

దాక్యార్థాన్ని బోధిస్తుంది. ఈ విధంగా ఆఖ౦డ వాక్యం అఖండవాక్యార్దాన్ని బ్ జోధి 

స్తుంది. అని చెప్పే వేదాంతులు కూడా ఆవిద్యావసలో ఉన్నప్పుడు పదాల 

సమూహం వాక్యం ఆనీ, ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క అర్జాన్ని బోధిస్తుంచని 

అంగీకరించాలి కదా' ఆందుచెత వాళ్ళ మతం |పకారం కూడా నిశ్శేష షత్యాది 

వాక్యాలలో విధ్యాదికం వ్యంగ్యమే ఆని ఆంగిశరించవలసి ఉంటుంది అని పె 

వాక్యానికి భావం అని [పదీపాదులలో చెప్పబడింది. 

వాస్తవంలో మమ్మటుడు పై వాక్యం వేదాంతులను కాక, వై యాకర 

ణులను దృష్టిలో పెట్టుకొని |వాసినట్టు కనబడుతుంది వేదాంతులు “త త్వమసి" 
ఇత్యాదిమహావాక్యాలు, (బహ్మస్వరూపలక్షణ _పతిపాదకాలైన “సత్యం జ్ఞానమ్” 

ఇ త్యాదివాక్యాలు మాత మే అఖండ వాక్యార్గ బోధ కలిగిసా యని అంగిక రించాడ. 

తదితరవాక్యాలకు అఖండార్గబోధక త్వాన్ని వారెక్కడా అంగీకరించలేదు. 

"పె వాక్యాలకు అఖండార్డ బోధ క త్వం ఆవిద్యావస్థలోనే ఆలగీకరించారు కూడ. 

ఇతరవాక్యాలలో విధ్యాదుల వ్యంగ్యత్వాన్ని అంగీకరించడ ౦లో వాళ్ళకు కూడా 

అభ్యంతరం ఉండదు. భాట్టుల్ని అంగీకరింపచే'సే వాళ్ళూ ఆంగీకరిసారు.“వ్యవహా రే 

భాట్టన యః” అని కదా వారి సిద్దాంతం. 

“వ్యాకరణం” అనగా [ప్రకృతి ప్రత్యయ విభాగం చేయడం. కొన్ని పదాలు 

తీసికొని వాటిలో ఈ భాగం “పకృతి” అనీ, దాని చివర చేర్చినది (ప్రత్యయం 

అనీ, దీనికి ఇది అర్థం అనీ చెప్పినట్టయితే దానిని పట్టి ఇతరపదాలను గుర్తించి 

వాటి అర్దాలు తెలుసుకొనడానికి వీలవుతుంది. అయితే ఈ [పకృతి _(పత్యయ 

విభాగం అంతా కాల్పనికమే; నిజానికి పకృతీ లేదు, [పత్యయమూ లేదు; పదమూ 

లేదు; వాక్యం అనేది ఒక అఖండ వస్తువు. అదే సత్య మైనది దానిచేత ఒక వాక్యార్థం 

బోధించబడుతుంది. ఇది వై యాకరణుల పరమసిద్దాంతం. అందుచేతనే భ రృృహరి= 



“ప్వడ్రే న వరా విడ నే వరైష్వవయవా న చ, 

కా శ ణ వి ఎండి 9౨ 

వాక్యాత్ పసదానామతం- నఏ (పవివెకొ న విద్యతే . 
మా. 

తి - పత్యయవిభాగాడినిరూవణం అంతా భాష నేర్చుకుంటూన్న 

జాలులకు మనసుకు విషయం జాగా హతుకోవడం కోసం. అసత్యమైన అనగా 

మెన వాక్యస్యరూపం తెలుసు 

“డపాయాః శిక్షమాణానాం బాలానాముపలాలనాః, 

ఆసత్యే వర్మని స్థిత్వా తతః సత్యం సమీహతే”. 

(వాక్యపదీయం. Il. 288) 

ఈ విధంగా వారమార్థిక దృష్టితో చూసే పదవర్దాదివిభాగం లేకపోయినా 

కాల్పనిక దృష్టితో చూచినప్పుడు ఈ భేదాలు అన్నీ ఉన్నాయని వైయాకరణులు 

కూడా ఆంగీకరించారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నిఃశేషచ్యుతేత్యాదులలో విధ్యాదుల 

వ్యంగ్యత్వాన్ని ఆంగీకకించవలసినదే కదా అని మమ్మటుని పె వాక్యానికి 

ఆభిపాయం. 

ఆవ. “అనుమాన పమాణంచేతనే వ్యంగ్యార్గం తెలుస్తుంది, ఆందుచేత 

వ్యంగ్యార్థ పతీతికోసం వ్యంజనావ్యాపారం అనే వ్యాపారాన్ని కొత్తగా అంగీక 

కించవలనిన పనిలేదు” అనె మహిమభట్లు వ్య కివివేకంలో ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని 

ఖండించాడు. ఆయన మతాన్ని అనువదించి ఖండిస్తున్నాడు- 

వృ. నను వాచ్యాదసంబద్దం తావన్న [పతీయత్వే యతః కుతళశ్చిత్ 

యస్య కస్య చిదర్హస్య (పతీతేః (పసంగాత్ , ఏవంచ సంబన్దాత్ వ్యజ్య 

వ్యజ్ఞాక భావః ఆ పతిబన్లే అవశ్యం న భవతీతి వ్యా ప్రత్వేన నియతధర్శి 

నిష్టత్వేన చ (తిరూపాల్షిడాత్ లిజ్లిజ్ఞానమనుమానం యత్ త|దూపః 

పర్యవస్యతి. త థాహి-- 
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గాథ. “భమ ధమ్మిఆ వీసద్దో నో సుణఓ ఆజ్ఞ 

గోలాణఈకచ్చకుడంగవా సిణా దరిఅసీ హేణ'”. 

“భమ ధార్మిక వ్మిశబ్ధః స శునకో౬ద్య మారిత స్తేన , 

గోదావరీకచ్చకుష్టువాసినా దృప్రసింహేన”. 

వృ. ఆత గృహే శ్వసనివృత్త్యా (భమణం విహితం గోదావరీతీరే 

సింహోపలబ్దేః అ భమణమనుమాపయతి. యత్ యత్ భీరు భమణం 

తత్తత్ భయకారణనివృత్తుప లద్దిపూ ర్యకమ్; గోదావరీకీరే చ సింహో 

పలబ్దిరితి వ్యాపక విరుద్దో వలబ్రిః. 

వ్యా. (పూర్వపక్షం) నను ఇత్యాది :- వాచ్యమైన అర్హంతో సంబంధం 

లేని మరొక అర్థం స్ఫురించగు. ఆలా స్ఫురించే పక్షంలో ఏ వాచ్యార్ల ౦నుంచి 

ఆయినా ఏ అర్థ మైనా స్పురించవచ్చును అని చెప్పవలసి వస్తుంది. అందుచేత 

సంబంధంవల్ల మాతమే ఏర్పడే వంగ్యవ్యంజకభావం, నియతసంబంధం లేక 

పోతే తప్పక ఊండదు గాన వ్యాప్రం అవడంచేత, నియతత్వంచేత, ధర్మినిష్టత్వం 

చేత త్రిరూపమైన లింగంవల్ల ఏ లింగిజ్ఞానరూప మైన అనుమానం ఉన్నదో ఆ 

రూపం కలదిగా పర్యవసానం చెందుతుంది. ఆది ఎట్టనగా- 

భమేతి ;. ఒక ధార్మికుడు, దేవతాపూజాదులు చేసే పుణ్యాత్ముడు, 

గోదావరీతీరంలో ఉన్న పొదలలో పుష్పాలు కోయడానికి వస్తూండడంచేత ఒక 

స్వైరిణి ఆ పాంతంలో తన ప్రీయుణ్ణి కలుసుకోవడానికి విఘ్నం కలుగుతుంది. 

ఆత డక్క-డికి రాకుండా చేయడానికి ఆమె ఉపాయం వన్ని పలికే మాటలు. ఈ 

గాథగాథాసప శతిలో నిది. ధార్మిక=ధార్మి కుడా! విశబ్దః== విశ్వాసం కలవాడవై , 

నిర్భయంగా, (భమ = తిరుగుము. సః కునకః == ఆ కుక్క, గోదానదీక చృకుబ్ద 

వాసినా = గోదానదియొక్క_ జల పాయ [పాంతంలోని పొదలలో నివసిస్తూన్న, 

లేన ఆ, దృ ప్రసింహేన = గర్వించిన సింహంచేత, మారితః=చంపబడినది. 

ఇక్కడ కుక్క_లేకపోవడంచేత గృహంలో విధింపబడిన భమణం సింహం 

ఉండడంచేత గోదావరీలీరంలో సంచరించకపోవడాన్ని అనుమానింపచేస్తున్నది. 

పిరికివాని ఏ ఏ సంచారం ఉన్నదో అది భయకార ణని వృత్త పలద్ది పూర్వక మైనది; 



అవ వ అల్ల 
వి ఈ పఘటకం ఆళం అవాలంకు సంక్షి పంగా అనుమాన 'పమాణ 

నానా! ఖు మ నో చెం జా ల్ 

సగరూపం తెలుసుకొనవలసీ ఉంటుంది, చూమం ఉను వంటిలు ముదలెన 
మో 

క 
ళా తే [పదశాలన్నింటిలోనూ నిప్పు ఉండడం చూచిన వ శ్ర “యాత య!త ధూమ; 

తత త తాగ్నః “ఎక డెక_ద ధూమం ఉంటుందో అక్కడక్కడ నిప్పు 

డు. అది ఆతని మనస్సులో ఉండి * heh 
on 

ల్ డి మై న్నా 

పోతుంది. ఒకనాడు దూరంనుంచి పర+తంమిద పాగ చూసాడు. వెంటనే అతనికి 
ద యూ 

“షరంతో వహి మాన్, దూమాత్; యథా మహానసః” పర్వతం ' నిప్పు కలిగి ఉంది. 
ముం న! x 

ధూమం కనబడుతున్నది కాబటి వంజిలువలె అనగా _ వంటింట్లో వలె ఈ 
డి య 

జానం కలు పతుండె. ఇకుడ వహి *సాధుంి; ఉన్నటుగా సాధింపబడుతున్న ది; 
చి య ఫం ప ౫ జ్రా 

ధూమం “హేతువు వహ్నిజ్హానాన్ని కలిగిసూన్న ది. - దీనికే సాధనం ఆని పేరు. 
నికి “లింగ” అనీ కూడా 

“యత యత దూమః త త చత తాగి? ?'ఆని వెనక చెప్పినదానికి “వ్యా 
లు అ యు 

"7 

పె 

ఆని పేరు. డీనిలొ ధూమానికి “వ్యాష్యం' ఆనీ, వహ్నికి ' వ్యాపకం' అనీ పేర్లు. 
ఇది “అన్యయవా; పి. “యత యత వహ్న్యభావః త, [త తత ధూమాథావః 

(ఎక్క ఢ డెక్యడ నిప్పు ఉండదో ఆక్కడ ధూమం ఉండదు) అనేద వ్యతిరేకవ్యా పి. 

ఈ రెండు విఠాలె న వ్యాపులూ కూడ అనుమానానికి ఉపకరిసాయి. దేనిమీద 
సాధ్యం ఉన్నట్లు నిశ్చితం కాదో, నాధ్యాన్ని ఊ*హిసారో, అది “పక్షం”. ఇక్కడ 
వర్వతంమీడ వహ్ని ఉన ఎటు నికి తం కాక సోవడంచేత ఉన్నట్టు ఊహిస్తున్నాడు; 

అందుచత పర్వతం “పక్షం. దీనికే “'ధరక్మ' ఆని కూడా పేక. దేనియందు 
సాధ్యం నిశ్చితమో అది 'సవక్షం'. అనేకపర్యాయాలు చూడడంచేత వంటఇంటబ్లో 
ఆగ్ని ఉండడం నిశ్చితం; అందుచేత ఇది “సవక్షం'. దేనియందు సాధ్యం ఉండ 

దొ రానికి పేలు లేదని నిశ్చితంగా తెలియునో ఆది *విపక్షంి. మహాహదం 
(చెరువులో ఆగ్ని ఉండ దని నిశ్చితంగా తెలుసును. అందుచేత మహాహదం 
“విపక్షం”. 



పంచ మోలాసం 989 
౧ 

ఒక హేతువుచేత ఒక సాధ్యాన్ని సాధించా లంటే ఆ హేతువులో మూడు 

అంశాలు ఉండాలి. ఒకటి వ్యా ప్రత్యం. అనగా ఆ హేతువు సపకా లన్నింటిలో నూ 

ఉండాలి. రెండవది నియతత్యరం; సపక్షాలలో మృాతమే ఊండాలి; విపఇాలలో 

ఉండగూడదు. మూడవది ధర్మినిష్టత్వం; అది ధర్మియందు, అనగా పక్షంలో 

ఉండాలి. ఈ మూడు అంకాలు ఉన్న (తిరూపమైన హేతువే (లింగమే) సాధ్యాన్ని 

(లింగిని) తెలుసుకొనడానికి ఉపకరి స్తుంది. ఇకుడ మమ్మటుడు _పయోగించిన 

పారిభాషిక పదాల అర్థాలు తెలునుకొనడానికి ఇంతమాతం చాలు. ఇతో ధికజ్జాకం 

కావలసినవారు తర్క_సం|గహ _ తర్కభాషాదిగంథాలనుండి ఇతరవిషయాలు 

గహించవచ్చును. 

అఖిధా లక్షణావృత్తులకం టె భిన్నంగా మూడవ దైన వ్యంజనావృతిని 

అంగికరించవలసిన పని లేదు ఆనే మహిమభట్టాదుల అభిప్రాయం ఇది _ ఒక 

వాక్యం వినగానే దాని వాచ్యార్భం తెలిసిన తరవాత మరొక ఆర్థం కూడా [పతీయ 

మానం అవుతుంది; అదే వ్యంగ్యార్థం అని కదా మీరు (వ్యంజనా వ్యాపారవాదులు) 

చెప్పేది ? వాచ్యార్దంకం టె భిన్నమైన మరొక అర్థం బుద్ధిగో చరం అవుతుం దనే 

మాట నిజమే. అయితే ఆ రెండవ అర్దాని కీ, వాబ్యార్జానికీ సంబంధం ఉంటుందా 

ఉండదా ? ఉంటుం దనే చెప్పాలి. ఏ సంబంధమూ లేని మరొక అర్ధాన్ని 

బోధిస్తుంది అని చెప్పే పక్షంలో ఒక వా చ్యార్గంనుంచి ఏ అర్హమైనా గమ్యం 

కావలసివస్తుంది. వాచ్యార్హంతో సంబంధం ఉన్న మరొక అర్ధాన్ని బోధిస్తుంది 

అని ఎప్పుడు అంగికరించామో ఈ వాచ్యార్థానికీ ఆ రెండవ ఆర్థానికీ నియత 

సంబంధం ఉన్న దని ఆర్థం. ఆనగా ధూమానికీ ఆగ్నికీ ఏవిధంగా వ్యాపి 

(నియతసంబంధం) ఉన్నదో అట్టే ఈ రెండర్జాలకీ ఉన్నదన్న మాట. (పతిబంధం 

లేకపోతే (పతిబంధం అనగా నియతసం బంధం, అది లేకపోతే), వ్యంగ్య 

వ్యంజక భావం కుదరదు. ఆనగా వ్యంగ్యమెన రెండవఆర్జానికీ, వ్యంజక మైన 

వాభ్యార్తానికీ నియత మైన సంబంధం ఉండితీరాలి, అందుచేత స పక్షంలో ఉండడం 

విపక్షంలో లేకపోవడం. వక్షంతో సంబంధించి ఉండడం అనే మూడు 

రూపాలు గల లింగాన్ని (హేతువును) పట్టి లింగిని (సాధ్యాన్ని) తెలుసుకున్నట్టు 

వాచ్యార్జాన్ని పట్టి రెండవ అర్థాన్ని [(గహిస్తున్నాం కాబట్టి నీవు చెప్పే ఈ వ్యంగ్య 

వ్యంజకభావం చివరికి అనుమానంగానే పర్యవసన్నం అవుతుంది. 

19) 
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ఆనందవర్టనుడు ధ్వనికి ఉదాహరణగా ఇచ్చిన “భమ ధమ్మి ఆ" ఇత్యాది 

గాథలో “కుక్యకే భయపడి గృహ ప్రాంగణంలో కూడా తిరగడానికి జం కేవాడు 

సింహం ఉన. గోడావరీనడీతీక హింతంలో తిరగడం ఆసంభావ్యం; అందుచేత 

“జము అనే రానికి మా తమ'ఆని ఆర్థం. అది వ్యంగ్యం” అని [పతిపాది 

నునా కాని దినిని వ్యంగ్యం అని చెప. వలసిన పనిలేదు. అనుమేయం (అను 

0 ఆని వకవచుు. ఇక _డ వాకాార్థాన్ని పట్టి “యద్యత్ తో! 

వ చ (> bo 

రజ్ఞానపూర్వకమ్" అ నే వ్యాప్తి ఏర్పడు 

ప్రేలో “తీరుభ మణం' వ్యావ్యం; 

ఏ+పలబి' వా-పకంి. గోదావరి తీరంలో భయకారణనివృ 
ల! 

ల క (| గ థి 23 

Ux fA 
ఖే 

త్యుపలిది కాక, భ యకారణసింహోపలబ్టి ఉన్నది. ఆందుచేత వ్యాపకానికి 
అజాన్ ళు 

విరుదమెనదాని జానం ఉన్నడి. అనగా వ్యాపకం అయిన వహ్ని లేకపోతే 
ద ళ్ య జ 

వ్యాహ్మ మైన ధూమం ఎలా ఉండదో ఆడే విధంగా వ్యాపకం అయిన భయకారణ 
కూ 

నివృత్తుపలద్ది కపోవడ ంచెత వ్యాపం అయిన ఫీరుభమణం కూడా ఉండదు. 
టి a జ 

అందుచేత అనుమూన సవ స తనే ఈ గాథలో ధార్మిక భమణాభావం తెలుస్తూ 

నడి గాన దానికోనమె వ్యంజనను ఆంగీకరించి ఆ రెండవ అర్థం వ్యంగ్యం 

అసి చెప్పవలసిన పని లేదు. ఆది ఆనుమేయమే. ఈవిధంగా మీ వ్యంజన 

మం ఆ తోచ్యతే.ఫీరురపి గు రో; ర నిదే శీన, (పియాను 

నైకా న్తికో హేతుః. పనో బి భ్యదపి పరత్వేన సింహాన్న విభతీతి విరు 

ద్దోఒపి, గోవావరీతీరే సింహ సద్భావః ప్రత్యశాదనుమానాద్యా న నిశ్చితః, 

ఆపి తు వచనాత్. న చ వచనస్య [పామాణ్యమ స్త్రీ, అర్థిన్మాపతిబన్టాత్ 
ed 

ఇత ఆసిద్దః చ . తత్కథ మేవం విదాద్దేతోః సాధ్యసిద్దిః 2? 

వ్యా. ఈహోర్యతే ఇతి _ ఈ విషయంలో (సమాధానం) చెప్పబడుచున్నది. 
పిరికివాడు కూడా గురువుయొక్క. లేదా |పభువుయొక్క_ ఆ జ్ఞచేత లేదా పీయు 
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కాలిపై అనురాగంచేత (లేదా) పియులైన వ్యక్తులమీద ప్రేమచేత లేదా మరొక 
ఈ విధమైన (నిధిలాభం వంటి; హేతువుచేత భయకారణం ఉన్నా కూడ సంచ 

కించవచ్చును. ఆందుచేత హేతువు అనైకాంతికం. (స్పర్శదోషాదులవల్ల) కుక్కకి 
భయపడినా వీరుడు అవడంచేత సింహానికి భయపడకపోవచ్చును; అందుచేత 

హీతువు విరుద్దం కూడ. గోదావరీతీరంలో సింహం ఉన్న దని (వత్యవంవల్ల 

గాని అనుమానం వల్ల గాని నిశ్చితంగా తెలియదు. కేవలం ఆ కులట మాట వల్లనే 

తెలుస్తూన్నది. (ఆ ప్రవాక్యాని క [పామాణ్యం కాని) కులటావాక్యానికి [పామాణ్యం 

లేదు. అర్హంతో ఆ వాక్యానికి తప్పక సంబంధం ఉందని చెప్పడానికి వీలులేదు 

కదా? అందుచేత ఈ హేతువు అసిద్దం కూడ. ఈ విధమైన హేతువువల్ల సాధ్య 

సిద్ధి ఎట్టు కలుగుతుంది ? 

వి. అనుమితిలో హేతువును పట్టి సాధ్యాన్ని సాధిస్తాం. ఆయితే ఆ హేతువు 

అసద్దేతువు కాకూడదు. ఆసద్దేతువుకు “హేత్యాభాస'ఆని కూడ పేరు. ఆలాంటి 

అసద్దేతువును [ప్రయోగించిన అనుమితి | పమాణం కాదు. హేత్యాభాసలు మొత్తం 

ఆయిదు. వాటిలో కొన్ని ఆవాంతరభేదాలు కూడా ఉన్నాయి, వూర్ణపకి చూపిన 

అనుమాన పయోగంలో మమ్మటుడు మూడు హేతు దోషాలను చూపుతున్నాడు. 

ఆనైకాంతికం _ సాధ్యం లేనిదానిలో కూడా ఉన్న హేతువు అ నైకాంతికం. 

దీనికి “సవ్యభిచారం' అని కూడా పేరు. ఉదా. “పర్వతో ధూమవాన్; వహ్నేః” 

(పర్వతంమీద ధూమం ఉన్నది; అగ్ని ఊంది కాబట్టి) ఆనే ప్రయోగంలో వహ్ని 

హేతువు, ధూమం సాధ్యం. ఇలాంటి పయోగం చేయాలంటే “యత యత 

వహ్నిః తత్ర తత ధూమ” (ఎక్కడెక్కడ నిప్పు ఉంటుందో అక్కడ ధూమం 

ఉంటుంది) అనె వ్యాపి ఉండాలి. కాని ఎజ్జిగా కాల్చిన ఆయః పిండం (ఇనుప 

గుండు) మీద నిప్పు ఉన్నా అక్కడ పొగ ఉండదు. అందుచేత సాధ్యమైన 

పొగ లేని ఆయః పిండంమీద హేతువైన నిప్పు ఉన్నది కాబట్టి, ఇది, (వహ్నేః 

అనే హేతువు), అనై కాంతీకం. 

పకృతంలో “యద్యత్ భీరుభమణం తత్తత్ భయకారణ నివృత్తి జ్ఞాన 

పూర్యకమ్” అనే వ్యా పేని పట్టి “గోదావరీతీరం భీరు భమణాయోగ్యమ్, సింహవ 

త్వాత్; యన్నైవ౦ం తనవమ్, యథా గృహమ్” (గోదావరీతీరం పిరికివాడు 

సంచరించడానికి యోగ్యం అయినది కాదు; సింహం ఊంది కా బట్టి; ఏది ఇట్లు 
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కాదో ఆది ఇట్లు కారు; అనగా ఎక్కడ సింహం లేదో అది [భమణాయోగ్యం 
లా 

కాడు; గృహం వలె' ఆని ఆమమితిని పూర 

“సింహవత్వాత్ ” అనే హేతువు ఆనెకాంతికం. 
ఠీ శ 

పిరికివాడు కూడా గురువుల ఆజ్ఞ 

చేతనో, _పభువు ఆజ్ఞకేతనో ఇతరకారణాలచెతనో సింహాదిభయకారణం ఉన్న 

చోట కూడా సంచకంచవచ్చు కడా ? అందుచేత సింహం ఉన్న పదేశం వీరు 

[(భమణానికి యోగం కాడు అనె నియమం లేదు. 

వికుడ హేతువు : ఏ హేతువును సాధ్యాన్ని సాధించడానికి చూపుతామో 

పి ఉన్నట్రయితే అది ఏరుద్ద హెతువు. ఉదా. 

“శబ్దః నిత్యః, కొార్యత్వాత్” ఆన పయోగంలో కార్యత్యాన్ని హేతువుగా చూపి 

శద్డానికి నిత్యత్వం సాధిస్తున్నాం,. ఆయితే కార్యత్వాత్ (పుట్టించ బడుతుంది 

కాబట్టి) ఆనే హేతువకు సాధ్యవిరుద్ద మైన ఆనిత్యత్యంతో వ్యాపి ఉంది కాని 

నిత్యత్యంతో లేదు. “యద్యత్ కార్యం తత్రత్ ఆనిత్యమ్' అని వ్యాపి, “ఏది 

పుట్టించబడుతుందో ఆది అనిత్యం” అని డిని అరం. అందుచేత అనిత్యత్వంతో 

వ్యాపి ఉన, హేతువు నిత్శత్వాన్ని ఎలా నాధిస్తుంది ? 

'వక్ళతంలో ఆపవితం ఆయిన కుక్కను స్పృశిస్తే పాపం వస్తుం దని 

కుక్కుసి చూచి భయపడినా వీరుడు సింహానికి భయపడడు. అందుచేత “యత 

య్యత్ర సింహవత్త్వ్యం తత తత శనకవీరువీరభమణయోగ్యత్వమ్ “(సింహం 
ఉన్న 'పదెశం కుక్కకి భయపడే వీరుడు సంచరించ డానికి యోగ్య మే ఆని 
వ్యాపి ఉండడంచేత “సింహవత్యాత్” అనే హేతువు విరుద్దం. సింహవత్త్వ 
హేతువుకు సాధ్యమైన ఓరు భమణాయోగ్యత్యం యొక్క అభావంతో, (భీరు 
(భమణాయో గ్యత్వావావంతో ) అనగా ఫేరుభమణయోగ్యత్వంతో వ్యాప్తి ఉన్నది 
కదా ? అందుచేత మీరు చూపిన హేతువులో విరుద్ధత్వం అనే దోషం కూడా 
ఉందె, 

ఉన్నది; పాగ ఉందెకనక ) అనే పయోగంలో ధూమాత్ అనే హేతువు (హదం 

ఆనే పక్షంలో లేదు గాన ఆనీద్దం. పక్ళృతంలో _ గోదావకీతీరంలో సింహం 
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ఉన్న దనే విషయం అనిక్చితం. ఆప్పుడు పలికిన మాటలకే _పామాణ్యం కాని 
కులట మాటలకు |[పామాణ్యం లేదు. శబం ఉచ్చరించినంతమ్మాతంచేత ఆ ఆర్థం 

ఉండి తీరాలనే నియమం లేదు గాన ఎవరు పలికినా శబ్దం [(పమాణమే అనడం 

కుదరదు. అందుచేత 'సింహవత్యాత్' అనే హేతువు అసిద్ధం, 

ఈ విధంగా మూడు దోషాలు ఉన్న ఈ హేతువు హేత్యాభాసం మాతమే; 

ఇది సాధ్యాన్ని సాధించజాలదు, 

అవ. తాను ధ్వన్యుదాహరణంగా ఇచ్చిన 'ని;శష చ్యుత' ఇత్యాదిక్టోకంలో 

కూడా అనుమానంచేత వ్యంజనను గతార్థం చేయడం కుదరదు అని నిరూపిను 

న్నాడు:- 

వృ. తథా నిఃశషచ్యుతేత్యాదౌ గమకతయా యాని చన్దన 

చ్యవనాదిన్యుపాత్తాని తాని కారణా న్తరతోఒపి భవన్తి. అతళ్చాతై 9వ 

స్నానకార్యత్వేనోకానీతి నోపభోగే ఏవ (పతిబద్దానీతి అనై కాన్లికాని. 

వ్య క్తివాదినా చ అధమపదసహాయానా మెషాం వ్యష్టాకత్వము కమ్, న 

చాతాధమత్యం |పమాణ[ప్రతిపన్నమితి కథమనుమానమ్ ? ఏవం 

విధాదర్థాదేవం విధో౬ర్గః ఉపపత్త్యన పే పక్షత్వే౬పి (పకాశతే ఇతి వ్యక్తి 

వాదినః “పున సక్ అదూషణమ్. 

ఇతి కావ్య[పకాశే ధ్వనిగుణీభూత వ్యజ్య సంకీర్ణ భేద నిర్ణయో నామ 

పజఖ్బూమ ఊల్పాసః 

వ్యా, తథా ఇతి :- “నిః శషచ్యుత చన్దనమ్” ఇత్యాదిశ్ళాకంలో కూడా 

ఏ చందనచ్యవనాదులు సంభోగసూచకాలుగా చెప్పబడ్డాయో ఆవి ఇతర కార 

జాలవల్ల కూడా కలగవచ్చును. అందుచేతనే స్నానకార్యాలుగా ఇక్కడనే చెప్ప 
య 

బడ్డాయి. ఆంచువలన ఉపభోగంతో నే _పతిబద్ధాలు, అనగా నియతంగా సంబం 

ధించినవి, కావు. అందుచేత ఆవి అనైకాంతికాలు. 

వి. నిఃశే షేత్యాదిశ్లోకంలో చందనం పూ ర్రిగా తొలగిపోవడం మొదలైనవి 

'సంభోగాన్ని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఉన్నాం. అయితే ఈ చందనచ్యవ 
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నాదులను వటి సంబోగం అనుమేయం ని చెప్పడానికి విలులెదు సంబోగం 
(ఆశ) 

వలనే కాకుండా ఇతరకారణాలచేత కూడా ఇవి జరగవచ్చును కదా? స్నానం 

కోయడం వల ఇవి జకెగినటు ఈ శోకంలోనే 2పవబడింది కదా? ఆందుచేత 
శా ap 

బా యు 

చందనచువవాదులు తప్పకుండా సంభోగంతోనే సంబందించినవి, సంభోగం 

తప్ప మరొక ఏ కారణంకేతా జరగవు, అని చెప్పడానికి వీలులేదు గాన అవి 

అనైకాంతికాలు. ఆశైకాంతికాలైన ఆ హేతువులచేత అనుమాన పమాణం ద్యారా 

స భోగాన్ని నాఢించడం కుదరదు గాన సంభోగం వ్యంగ్యమే కాని అనుమేయం 

కాడు, 

వా వ్యక్తి "వ్యకి (వ్యంజనా) వాది “ఈ చందనచ్యవనాదులు “అధమ” త్ 

పదసాహాయంంచేత సంభోగాని; వ్యంజింపచేస్తున్నాయి"” ఆని [పతిపాదించాడు. 

ఆయితే ఇక్కడ అధమత్వం ఇతర్మపమాణాలచేత నిర్దారితం కాలేదు; అందుచేత 

అనుమానం కుడరదు. ఉపపత్తి ఉన్నా లేకపోయినా ఈ విధమైన అర్హంనుంచి ఈ 

విధ మైన ఆర్థం , పతీతం ఆవతుంది అని వ్యంజనావాది చెప్పవచ్చు. 

వి, నువు “ఆ అధమునిదగ్గరికి వెళ్ళలేదు” అని 'ఆధమ'” పదాన్ని [పయో 

గించడంచత ఈ చందనచుదనాదులు సంభోగంవర్ణినే జరిగినాయి అని వ్యంగ్యం 

ంజనావాది  చపవుగలడు. ఎందుచేత ననగా అనై కాంతిక (లే fA {er Jf tir (| 29 PA 
ళం 

వంజనవిష యంలో లేవు. ఇక్కడ ఉన్న 

చెయ యవచ్చును కదా అనే ఆశంకకు కూడా 

ధముడు ఆని చెపడానికి మరొక పమాణం ఏదైనా ఉండే 

Gq గ్ 
tn ty 

ex APE 

(3 EN A yy గళ ౧ Cc) దే Wt ఈలి 

లని 

@ eft 

వచ్చు నేమో. కాసి ఆలాంటి !పమాణం వీడి లేదు కదా? ఒక వాచ్యా 

రం తలిసిష వెంటనే కొన్ని ఇకతరార్జాలు స్సు రించడం అనేడి ఆనుభవసిద్ద ౦. ఆ. 

ఆరాలు ఉవపనా+* లా అనుపసనా*లా అనే (వశ్నతో వ్యంజనావాదికి సంబంధం 

లేడు ఆవి ఆనుపపనా? ౩ తే ఆది ఇంకా అతనికి భూషణమే, దూషణం కాదు. 

వ; వాదంలో ఉన్న సొగను ఆంతా ఇదే. (పతి వ్యంగ్యా 
ర్జాన్నీ ఆనుమేయం ఆని స్థాపించడం మాతం కుదరదు. వ్యభిచార. ఆసిద్దత్వ- 
వికుద్దత్వాదెడోషాలు ఉన్న “తవరకూ ఆ అనుమానం |పమాణం కాదు కదా? 
అలాంటి దోషాలు ఏవీ లేనిచోట ఎక్కడైనా గమ్యమానార్థం ఆనుమేయం అని 
ఆనుమితివాది నిరూపిస్తే ఆడి అనుమేయమే, వ్యంగ్యం కాదు అని ఆంగీకరించ 
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డానికి వ్యంజనావాదికికూడా ఏమీ అభ్యంతరం ఉండదు, “వాడు లేచినిలబడాడు” 
ఓ 

అన్నప్పుడు “అంతకు వూర్వం అతడు కూర్చున్నాడు” అనే ఆరం గమ్యం అవ్వ 
నూ. 

తుంది. ఆది అనుమేయమే అని మీరు వాదిస్తే మాకూ అభ్యంతరం లేదు. వ్యంజ 

ననే పూర్తిగా అనుమానంలో అంతర్గతం చెయడం మాతం కుదరదు. 

“బాలానందిని' అనే కావ్య పకాశ వ్యాఖ్యానంలో ధ్యని_గుణీభూత వ్యంగ్య 

సంకీర్ణ భేద నిర్ణయం ఆనే పంచ మోల్దాసం సమాపం. 



అవ. వెనుకటి ఉలాసంలో మధ$మకావ్యస్వరూపం నిర్ణయించబడింది. 
గ్ నో 

ల అట్లీ ఇ న ల వ ఆటీ 5 

ఇప్పుడు .కమ,పావమైన ఆధ మకాన్యాన్ని రూపిస్తున్నాడు. అధమకావ్యభదాలైన 

ఆ న్ శి 

a] 

ప 

దాహారణాలతో సంశ్నిప గా పథ మోల్ళాసం 

1 

వెనక చెపిన దద యం అను వన్న ంగా ఉంది. ఎందుచేత ననగా “న్వ్యచ్చన్లో 

చ్చలత్” శవ క్లాకం' ఇత్యాదెకద్ది బచితోదాహరణంలో ఇతరనదులకంచె గంగకు 

ఆధిక్యం ఉన్న దని వర్తించడం7 త వ సతీ రేకాలంకారం (అర్జాలంకారం) ఉన్నది 

కాబిట్టి దీనిలో అర్జచి తం కూడా ఉంది. “వినిర్ణతం మానదమ్” (శివ శోకం) 

ఇకాద్యర్థచి త é తోదిహరణంలో “మాన దమాత్మమన్దిరాత్” అన న్నప్పుడు మకారాను 

పాస, 'ససం చ మేన్ష్య దుత' అన్నప్పుడు మరొక అను[పా సా కూడా ఉన్నాయి 

కాబటి ఇక్కడ శబ్బచి; తం కూడా ఉంది, అందుచేత పరస్పరా చేక్ష లేని శబ్ద 

చిశఆర్థచితాలు లేవు కడా. అప్పుడు ఈ చ్మితకావ్యద్వైవిధ్యం ఎలా కుదురు 

తుంది ఆని అశంక కలగవచ్చును. తన్నివృ తికె ఈ షష్టోల్లాసం |పారంభిస్తు 

న్నాడు. 

నో 

కా, శద్దార చిత్రం యత్పూర ఏం కావ్యద్యయముదాహృతమ్, 

తళ్చి (క్రార్ధ తార్హశబ్దయోః. 4&8 

వ్యా. శజ్జేతి :. పూర్వమ్ = పూర్వము, శద్దార్హచితమ్ = శబ్దచిత్రము, 
ఆర్హచిత కా ఆని, యత్ = ఏ, కావ్లద్వయమ్ == కావ్యముల ద్వయము, ఊదా 

హ-తమ్ వెప్ప బడీ ందో, త తజ ఆ కావ్వద్య రపమునందు, చి, తార్గశబ్దయోః= ల 
చితములైన ఆర శ ప్రములయొక "1. సితిః= ఉనికి, గుణ పాధాన్యతః = గుణ 

త-ంచెత, హైధాన్యంచేత (ఐర్చ డును, 
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వి. శ్లబచితంలో అరచి, తం కూడా ఉండవచ్చును; ఆరచితంలో శబ 

ఏ a ఠి a ఇ $ి తు న్న ది 

చితం కూడా ఉండవచ్చును. అయితే శబ్దచ్చితం _పధానంగా ఉండి ఆరచి,తం 
Cn 

ట్ల ® 

అ పధానంగా ఉంచి దాన్ని శబ్బచ్మితం ఆసీ తద్వెరుద్ధంగా ఉంటే ఆరచితం 
ఠ్ 

అనీ (గహించాలి. మొదటినుండి చివరిదాకా చి తశబ్దం విషయంలోనే కవిసం 

రంభం ఉంటే అది శబ్దచ్శితం. మొదటినుండి చివరిదాకా చి; తారవిషయంలోనే 
౬ థి 

కవిసంరంభం ఉంటే ఆది అర్ద చి తం అని భావం. 

వ్యా. నత్వితి :- ఆంతేనే కాని శబ్బచ్చితంలో అర్ధం చితంగా ఉండదని, 

అర్హ చ్మితంల్ శబ్దం చితంగా ఉండదనీ ఆర్థం కాదు. ఈ విషయమే (భామహొని 

చేత) చెప్పబడింది. 

కో॥ “రూపకాదిరలజ్కారస స్యానె కర్భహుధోదితః, 
య 

క రా 

స కాన్నమపి నిర్భ్బూషం విభాతి వనితాననమ్, 

రూపకాదిమలంకాౌరం బాహ్యమాచక్షతే పరే, 

సుపాం తిజాం చ వ్యుత్పత్సిం వాచాం వాజ్బన్స్యలంకృతిమ్, 

తదెతదాటూుః సౌశబ్యం నార్లవ్యుత్పతి రీద్భశీ, 
ది థి ఎవి 

శబ్దాఖి ధేయాలంకారభిదాదిష్టం దయం తు నః.” ఇతి, 

వ్యా. రూపకాదిరితి :. అనై 4ః= కొందరిచేత, తస్య = కావ్యంయొక్క-; 

రూపకాదిః = రూపకంమొనలైన, బహుధా = అనేకవిధాలెన, అలంకారః = ఆర్థా 

అలంకారం, ఊఉదితః = చెప్పబడింది. కాన్సమపీ == సుందరమైనా, వనితాననమ్ = 

స్రీముఖము, నిర్ఫూషమ్ = అలంకారాలు లేనిదై, న భాతి = |పకాశించదు కదా? 

కావ్యసౌంద ర్యానికి రూపకాద్యర్షాలంకారాలు చాలా | పధానమైనఏ అని వీరి అభి 

పాయం, పరే _ మరి కొందరు, రూపకాదిమ్ = రూపకం మొదలైన, ఆలంకా 

రమ్ == అలంకారాన్ని, బాహ్యమ్ == బాహ్య మైనదానినిగా , ఆచక్షతే = చెప్పు 

చున్నారు. సుపామ్ = సుప్పులయొక్క- అనగా సుబంతశబ్రాలయొక్క- , తిజాం చ 

= తీజ్ లయొక్క-, తిజంతశబ్లాలయొక్క- , వ్యుత్నత్రిమ = చక్కని కూరును, 

వాచామ్ = వాక్కులకు, ఆలంకృతిమ్ = అలంకొరమునుగా, వాక్బాన్ని = కోరు 

చున్నారు. తత్ ఏతత్ = అట్టి దీనినే, సౌశబ్ద్యమ్ = శబ్బసొందర్యమునుగా అనగా 

శబ్దాలంకారమునుగా, అహుః= చెప్పుచున్నారు. అర్హ వ్యుత్పత్తి! = ఆర్థాలకూర్పు , 



కావ్య[పకాశ 

యు 
9 
5 

0 నీ 06 స 

9 

fh 

bp 

A 
tA wy Te 

౧ 
స్ 

శ 

త్త 

బి 

“3 OO 

ve 

ఘం 

ఈత 

*గా 

0 

63 
(
మ
;
 ve 

f
-
 

c
c
»
 

x
 
V
a
 

ల 1 
¥1 

న్ గ x} f 

౧ 

6 
[| 
సీం 

ళీ 

9 

ఆ 

భి 

ళా 

'(11 PE: 

dp 

ఖు 

“9 

. 9 wh yee 

మాకే తే, 

య 
భేదంవల, 

(A) 

)_-డ ఉభయచితం లా 

నిర్వహించ 1 

0 
భామహుసి కావ్యా 

ot 

ఆనే 

. కావంంలో శజాలంకారాలు 

౦. నతు 

(ప 

ధాన్యం సమానమే ఆయిశా 

ఐకారాలు 

ది 
శవాలంకారాలే అంతరంగమె 

న జు 

భి షా 

మొ 
వూ! 

లొ అర్దచి తానీ 

డానిని పట్టి ఏదో ఒక పేరు పెటాలి. ఒక 

బడిన పక్షంలో ఆక 

ర కనక! పభః 

టై 

కు 

+0 
a 

త 
ల్ 

దా 
ఖ్ 

చి'తాల 

క్షా 

189 లి 
అ ఇన హా కలవర 

ప్ో ల అ 

Y
a
 

పథ మమ్ 
_— 

చ్చ 

రంభమునందు, oy 

ఇబ 

a 

& త్రై 

,విర్చుగలా ష్ 

జ 

3 
L
a
 

9
 

S
h
 

7 
b
e
 

A
w
 

M
m
m
 

A
 

3
 

a
e
 

m
m
?
 

త్త to 

3
 

శ
్
ర
 

w
y
 

ac
 

A
 

డ్
డి
 

[|
 

«2
 

0
 

Ye
 

2
;
 

శ
ి
 

క్షే 
OO

 
ల
 

యు
. 

వి 
శ 

సే
త 

న 
లి
 

న
ం
?
 

శ
 

C
R
E
E
 

E
W
A
 

b
e
 

స్ట
్ 

గ్
 

3 
0 

9 

Yd 
9 

9 
ర్ి 

ర్లే 
వ 

శ. 
[
5
2
 

౫ 
2 

R
y
 

=
n
 

U
C
 

oo 
9
m
 

౨ 
o
w
 

|| 
గ్ 

<< 
o
w
 

d
g
 

ఈశ] 
క
ి
 ఇ fi ల్లి 

66
 

౮
౫
౩
 

నల
 

pi
t 

e
h
 

ca
 

@ 
8
 

3 
rd
 

f
 

§
 

న
 

8
 

i
g
 

la
g 

V
E
 

pn
 

f
=
 

E
E
 

>
 

f
i
 

a
8
 

xt
 

a
g
 

3 
p 

W
d
,
 

ట
ీ
 

ట
ి
 

౮
 

ల్
 

0
 

(
3
 

||
 

వ
ి
 

fh
 

Ya
 

f
p
 

స
ై
 

2 
సరి

 
౧
 

i
s
e
 

ml
e»
 

ళ్
లు
 

ర
ీ
 

స
్

 

y
g
 

న
్
న
 

గ్
త్
 

y
a
 

ఖా
 

as
 

“
a
 

|
g
 

Y
E
 

9
 

మ
ే
 

క
!
 

wr
 

yl
 

T
r
a
 

f
y
 

n
a
 

w
l
y
 

ర్
 

x
}
 

క
 

r
e
l
 

బ
్

 

ల
ి
 

స
 

S
w
"
 

అ
 

-“
39
 

గా
 

శ 
అ 

నీ
 

ww
 

b
Y
 



షష్టోల్దాసం 99g 

వి, ఇక్కడ పారంభంనుంచి చివరి దాకా కవి కొన్ని వర్ణాల ఆవృత్తి 

చేసి అనుుపాసను నిర్వహించ డంకోస మే పయత్నం చేస్తూన్న ట్టు కనబడుతున్నది; 

అందుచేత ఇడి శబ్బచి|తం, రెండు మమకారాలు, మూడు తకారాలు, రెండు తకా 

రాలు, రెండు ధకారాలు, రెండు క్షకారాలు, రెండు భకారాలు, సకారభకారలకా 

రాలు వీటి ఆవృత్తి కనబడుతున్నది. స్వభావో క్రి.ఉపమాలంకారాలు, కూడా 

ఉన్నాయి. కాని కవి సంరంభం నాటిని నిర్వహించడంలో ఊన్నట్లు లేదు. అందు 

చేత అవి ఆ పధానాలు, 

వృ. ఆర్థచితం యథా- 

ల్లో॥ తె దృష్టి మాాత్రపతితా అపి కస్య న్మాత 

క్ష్భాయ పత్మలద్భృశామలకాః ఖలాశ్చ, 

సహా; స్మదెవ సవిలాసమలికలగ్నా 

యే కాలతాం కుటిలతామివ న త్యజ ని, 140 
వ్యా, ఆర్థచి తం ఎట్టనగా- 

తే ఇతి :. నీచాః= నీచములు (అలకముల పక్షంలో పొట్టివి అని, ఖలుల 

పక్షంలో నీచసంభావం వలవారు అనీ ఆర్గం), సదైవ = ఎల్లప్పుడూ, సవిలాసమ్ 

=పఏిలాసపూర్వక ౦గా, అలీకలగ్నాః= అఆలీకలగ్నములు అయిన (అలకాలపక్షంలో 

లలాటంమీద లగ్న మైనవి అని, ఖలుల పక్షంలో అసత్యం పలకడంలో లగ్నమైన 

వారు ఆనీ అర్థం) యే= ఏవి, (ఎవరు )కుటిలతామ్ ఇవ=వకత్యమును వలె, (అల 

కాలపక్షంలో వంకర అనీ, ఖలుల పక్షంలో వకస్వభావం అనీ అర్థం), కాలతామ్ 

= కాలక్వాన్ని (అలకల పక్షంలో నలుపు ఆనీ, ఖలులపక్షంలో పరపీడకత్వం 

అని అర్థం), న త్యజని = విడువవో (విడువరో), తే ఆట్టి, పక్ష్మ లద్భకామ్ = 

దట్టమెన రెప్పలు గల కళ్ళు గల స్రీలయొక్క_, ఆలకాః = ముంగురులు, ఖలాః 

చ == దుర్మార్గులు, దృష్టిమాత పతితా: చై దృష్టిమాతమునందే పడినవై (వార్రె 1 

కనబడినంతమ్మాతంచేతనే ఆని అర్థం. అత = ఈ లోకంలో, కస్య = ఎవనికి, 

కోభాయ=కోభకొరకు, న = కావు? (కారు)? 

వి. ఇక్కడ క్షోభ అనే ఒక కార్యాన్ని చేయడంలో అలకాలకూ, ఖలు 

లకూ, సముచ్చయం (ఇప్ వాళ్ళు కూడా అని) చెప్పడంవర్ణి సముచ్చయాలం 
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కారం శ్లేష. ఉపమాలంకారాలు, ఈ సముచ్చయలంకారానికి అంగాలు. అను[పాస 

ఉన్నా దానికి ఆంత _హెాధాన్థం లేడు. ఆర్థాలంకార నిర్వహణంలో నే కవిసంరంభం 

కనబడుతున్నది 

మొదటిదానిలో శృంగారరసం, 

కెండవదానిలో వి, పలంభశ్సంగారం వ్యంగ్యం అవుతున్నాయి కదా? ఇవి వ్యంగ్య 
_ 

రహితాధమకావ్యాలు వ్లా ఆవకాయ?” ఆని ఆశంకించుకొని, “ఏ శ్లోకంలో 

వరించిన విషయమైనా చివరికి విభావాదిరూపంలో పర్యవసానం చెందుతుంది, 
(or 

అందుచేత రసభావాదికం ఏదో Soon, ఉంటుంది. ఆయినా ఆ వ్యంగ్యం 

అస్స్పుటంగా ఉండడంచేత దాన్ని లేన త్రై భావించి శబ్బచిితాన్నో అర్థచ్చితాన్నో 

అంగీకరించడం జరుగుతూ ఉంటుండి. ఆందుచేత “ఆవ్యజ్ఞం త్యవరం స్మృతమ్” 

ప్పుడు అవ్మంగ్యం అనగా స్పుటవ్యంగ్యం లేనిదని అర్దం” అని సమాధానం 

చెబుతు డు 
|= 

బ్ 

వృ. యద్యపి సర్వత కావ్యే అన్తతః విభావాదిరూపతయైవ 

పర్యవసానమ్, తథాపి స్పుటన్య రసస్య ఆనుపలమ్బాత్ అవ్యజ్య మేత 

త్కావ్యద్వయముక్తమ్. ఇత చ శబ్దార్థాలజ్యా-ర భేదాద్భహవో భేదాః. తే 

చాలంకారనిర్హయే నిక్టేష్యనే. 

ఇతి కావ్య|పకా శే శద్దార్ర చి|త నిరూపణం నామ షష్ట ఉల్హాసః 

వ్యా. యద్యపి ఇతి :. అన్ని కావ్యాలలో కూడా చివరికి విభావాదిరూపం 

లోనే పర్యవసానం ఉంటుంది. విభావాదులు రసభావాభివ్యంజకాలు గాన చివరికి 

(పతి కా వ్యంలోను రసమో, భావమో వ్యంగ్యంగా ఉంటుంది అని భావం. ఆయినా 

స్పుటమైన రసం క వబడకపోవడంచేత ఈ కావ్యద్యయంలో (శబ్దచ్శిత-ఆర్హ చి|త 

కావ్యాలలో) వ్యంగం లేదన్నట్లు చెప్పబడింది. శబాలంకారాలు ఆరాలంకారాలు 
ళ్ చరా ౧ 6 

ఆనే బేదండేత ఈ కబ్బచి తార్భచి కాలలో ఆనేక భేదాలు ఉన్నాయి, వాజి నిరయం 
[ఈ] 

ఆలంకార నిర్ణయ యంలో “/నవమదళ శ మోల్హాసాలలో చెయబడగలదు. 
er) 

జాలాగండిని' ఆను కావ వ్య|పకా కాశ వ్యాఖ్యాన ంలో శణార చి తనిరూపణం 
ఏథి 

ఆనే షష్టోల్లాసం సమాప ము. 



ల్ అథ సప మోలా 
అణాల am) 

వృ. కావ్యస్వరూపం నిరూప్య దోషాణాం సామాన్యలక్షణః 

మాహ- 

కౌ, ముఖ్యార్ధహతిర్లోషో రసక్చ ముఖ్యస్తృదా,శయాద్వాచ్యః, 

ఉభయోపయోగినః స్యుః శబ్దాద్యాసేన తేష్వపి సః 49 

వృ. హతిరపకర్షః, శ బ్టాద్యాః ఇత్యాద్యగహణాద్వర్దరచనే. 

వ్యా. కావ్య ఇత్యాది :- కావ్యస్వరూపాన్ని నిరూపించి దోషాల సామాన్య 

లక్షణాన్ని చెబుతున్నాడు- 

వి. “తదదోషా శబ్దార్జా సగుణావనలంకృతీ పునః క్యాపి” అనే కావ్య 

లక్షణంలో దోషరహితములూ, గుణసహితములూ, చాలా వరకు ఆలంకారాలు 

ఉన్నవీ ఆయిన శబారాలు కావ్యం అని చెప్పబడింది. [ప్రథమోల్లాసంలో సంగ 
౧ 9 రా 

హంగా కావ్యభేదాలు, ద్వితీయ తృతీయోల్లాసొలలో శబార స్వరూపం, చకురోలా 
రా arc ” క ౮ 

సంలో ధ్యనిస్యరూవం, పంచ మోల్దాసంలో గుణీ యభూతధ్వని భదాలు, షష్టోల్లా 

సంలో శబ్దచి[తార్గచిితాలు (పతిపాదించ బడ్డాయి. ఇక కావ్యలక్షణవాక్యంలో 

మొదట చెప్పిన దోషాలను గూర్చి వివరించవలసి ఉన్నది. వాటిని ఈ సప్తమో 

లాసంలో (పతిపాదిసున్నాడు- 
౧ టీ 

వా ముఖ్యేతి వం ముఖ్యార్థ హతిః = ముఖ్యార్థానికి అపకర్ష దేనివలన 

కలుగునో అది, దోషః = దోషము. రసః చ= రసము, ముఖ్యః == ముఖ్యము, 

తదా శయాత్ = ఆ రసానికి ఆశయం ఆవడం వల్ల, వాచ్యఃజ వాచ్యార్దం కూడా 

ముఖ్య మని చెప్పబడుతుంది. శబ్దాద్యాః = శబ్దం మొదలైనవి అనగా శబ్దం, 

వర్ణాలు, రచన కూడ, ఉభయోపగినః = రెండింటికీ, అనగా రసానికీ, వాచ్యార్థా 

నికి, ఉపయోగించేవి, స్యుః == అగును. తేన ఆ కారణంచేత, స$= ఆ దోషము,. 

తేష్వపి = శబ్దాదులయందు కూడా ఉంటుంది. 
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వాతి; ఇతి :. హతః ఆనగా ఆప పకర్ష. కొంత చెడిపోవడం. 'శబ్రాద్యాఃి 

చ రచనలు కూడా [గహించాలి . 

వి. కావ్యంలో ముఖ్యమైనది రసం, రసశబ్దంచేత భావాదులను కూడా 

గహించాలి. ఆందుచెత రసః వాదులు ముఖ్యమైనవి. ఇవి వాచ్యార్జ్దాన్ని ఆశ్రయించు 

కొని ఉంటాయి కాబట్టి వాచ్యార్థాన్ని కూడా ముఖ్యం ఆని అంటారు. శబ్ద _వర్జ- 

రచనలు రసాదులకూ. వాచ్యారానికీ కు కూడా ఉపయోగిస్తాయి, ఆందుచేత దోషాలు 
3 

వాణియందు కూడా ఉంటాయి. ఆనగా దోషాలు రసభావాదులలోను, శద్దార్జాల 

లోను, వరాలలోను రచనలోను ఉంటాయి. ఆ దోషాలను కావ్యంలో వర్షించాలి. 
ణ 

ఏ ఒక్క దోషం ఉన్నా కావుసి సౌందర్యం దెబ్బతింటుంది. దోషాలు ఉన్నకవిత్వం 

కుకవిత్వం అని ఆలంకారికుల సిద్దాంతం. ఆందుచేతనే. 

“తదల్పమపి నోే పెక్షర్ణం కామ దుష్టం కథంచన 

స్యాద్వపుః సున్దర మపి క్వి: తేజె శేన దుర్చగమ్” (కావ్యాదర్శం 1.) 

(ఆత్మ ల్వ మైన దోషం కూడా కావ్యంలోనికి రానీయకూడదు. ఎంత అంద 

మైన శకి రమైనా ఒక్క శి తం (బొల్లి) ఇత సౌందర్య విహీనం అయిపోతుంది.) 
be ళా 

ఆని దండి. 

న్న 

“నాకవిత్వమధర్మాయ వ్యాధయే దణ్జ్ణనాయ వా 

కుక విత్యం పునః సాశాత్ మృతి మాహుర్మ నీషిణః"” (కావ్యాలంకారం 1.12) 

(కవితఃం చెప్పకపోతే అధర్మం చేసినట్టుకాదు. వ్యాధి రాదు, రాజు దండిం 
(] 

చడు; కుకవిత్వం ఆయితే సాక్షాత్తు మరణమే అని పండితులు అంటారు) అని 

భావహుడూ ఆంటారు. . 

ష్ష ౦ [కుకికటు చ్యుతసంస్కృృత్య (ప్రయుక్త మసమర్థమ్ 
నిహతార్థమనుచితార్థం నిరర్థక మవాచకం ఉఆధాళశ్టీలమ్. 50 

ఇ లో 
mors గామ్యం నేయార్థమథ భవేత్ క్షీష్టమ్, 
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వ్యా. దోషాల విశేషలక్షణం చెబుతున్నాడు. ముందు పదదోషాలు చెపు 

తున్నాడు. 

దుష్టమ్ ఇతి ఏ. 1. (శుతికటువు, 9. చ్యుత సంస్కృతి , లి, అృపయుక్తం, 

4. అసమర్థం, రి, నిహతార్గం, 6. అనుచితార్గం, 7. నిరర్శకం. 8. ఆవాచకం, 

9. మూడు విధాలైన అకశ్రీలం, 10. సందిగ్గం, 11. ఆ,పకతీతం, 12. (గామ్యం, 

18. నేయార్ధం, 14. కిష్టం, 15. ఆవిమృష్ట విదేయాంశం, 16. విరుద్ధ మతికృత్ 

(ఈ మూడూ సమాసగతాలు) అయిన పదం దుష్ట మెనది. అనగా [శుతికటుత్వ- 

చ్యుతసంస్కృతి త్వాదులు వదహారూ పదగతదోషాలు అని అర్థం. 

వృ. 1. (శుతికటు పరుషవర్లరూపం దుషం యథా- 
ల టు 

రో అనజమజలగ్భహాపాజభజితరజీ తెః, 
౧7 a a ౧ ౧౯ [యెలా న 

ఆలిజితః స తన్వజ్యా కారార్త్యం అభతె కదా, 14 
Nn ra = 

వృ. ఆత కార్తార్థ్యమితి. 

వ్యా. శుతీకి ;- పరుషమైన వర్ణాలు ఉన్నది (_వతికటువు). చెవులకు విన 

డానికి కటువుగా ఉంటుంది. అట్టి దుష్ట పదానికి ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 

ఆనజ్లతి ఆనజ్ఞ cee cee తరజ్లితైః- అవజ్ల = మన్మథుని మొక్క, మజ్ఞల 

గృహ = మంగళ వదగ్భహము లైన, అపాజ్ఞభజ్జి = క్రీకంటిచూపుల భంగిమల, 

తరజ్లితెః = తరంగముల వలె పసారములతో కూడిన, తన్వజ్ఞ్యా= స్రీ చేత, ఆలి 

జ్లితః = కౌగ లించుకొనబడినవాడై , సక = అతడు, కారార్థ్యమ్ = కృతార్థ త్వమును, 

కదా లభతే = పొందగలడు. "కదా శబ్దం ప్రయోగించినప్పుడు భవిష్యదర్గంలో 

అద్, “విభాషా కదా కరః” (పా. సూ. లీ.లి.లి). ఇక్కడి ఒక కుట్టని (తార్పుడు 

కత్తె) ఇద్దరు యువతీయువకుల సమాగ మాన్ని గూర్చి ఆలోచిస్తున్న ది. 

ఇక్కడ “కార్తార్థ్యమ్' అనేది పరుషవర్ణయుక్సం అఆవడ౦వేత (శుతికటుత్వ 

దోషం. ఇది శృంగారాదులలో అసంగత మెనది. యమకాదులలో మాతం ఇది 

దుష్టంకాదు. 

వృ, 2. చ్యుతసంస్కృతి వ్యాకరణ లక్షణహీనం యథా;- 
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లో ఎతన్మన్దవిపక్వతిన్గుకఫలశ్యా మోదరావాజ్జర 

(దానం హన పులిస్టసున్షరక ర స్పర్శక్షమం లక్ష్యతే. 

తత్ పలీపతిపు(తి క కుళ్షురకులం కుమ్మాభయాభ్యర్థనా 

దీనం త్యామనునాౌథతే కుచయుగం ప్మత్రావృతం మా కృథాః. 

వృ. ఆతానునాథతే ఇతి. 'సర్పిషో నాథతే' ఇత్యాదావాశి ష్యేవ 

నాథ తె రాత్మ నేపదం విహితమ్-*ఆశిషి నాథః' ఇతి. ఆత తుయాచన 

మర్ధః. తస్మాత్ “అనునాథతి” స్రనయుగమ్ ఇతి పఠనీయమ్. 
అక 9. వ్యాకరణలక్షణానికి కే విరుద్ద మెనది“చ్యు తసంస; గ్రాత్, వ్యాకరణవిరుద్ధ 

మెనది అని ఆచం. ఉడాహారణం ఎటినగా: ల 
సా జ రా 

ఏతదితి;. ఒక యువతి కుచకుంభాలను చూడవలె ననే ఆస కి గల ఒక 

చతురుని మాటలివి, హే! పల్టీ సతి పకి = ఓ !1[గామనాయకుని పతీ! మన్దవిపక్వ 

తిన్గుక ఫలశ్యామోదరాపాణణర వా న్తమ్ = కొంచెం ముదిరిన తిందుక ఫలంయొక్క 
ఉ = ధా 

నల్లని ఉదరం వలె కొంచెం తెలనెన ;పాంతభాగాలు గల, ఏతత్ = ఇది (ఈకు 

చద్వంద్వం), హన్త= ఆహా! పులిన్షసున్దర కరస్పర్శక్ష మమ్ = పులిందసుందరుని 

(ఆటవిక యువకుని) హస్తస్పర్శకు తగినదిగా, లక్ష్యతే = కనబడుచున్నది, 
కుజ్ఞరకులమ్ == ఏనుగుల సముదాయం, కుమ్బాభ యాభయాభ్యర్షనాదీనమ్ = 

కుంభ స్థలములములకు ఆభయమును (పార్థించుటకై దీనముగా , త్వామ్ =నిన్ను, 

ఆనునాథ తే == యాచిస్తూన్న ది. తక్ _ఆందువలన, కుచయగమ్ = కుచద్యంద్య 

మును, వృతావుతమ్ =ఆకులచేత కవ _విడినదానినిగా, మా కృథాః= చెయకుము. 

ఎవ పి కుచకుంభాలను ఆకులతో వృకపోయినచో శబరయువకుని దృష్టి 
గా. ఇ ఇ న్ని వాటిపై లగ్నం ఆవుకుండి అపు-డు అతడు ఏనుగుల కుంభస్థలాలను (బద్దలు 

. 

త్స జ 

కొటడం మానేసాడు. ఆశ కి కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుచేత తమ కుంభ 
శ జం a ఇ" జా స్టలాలను రక్నించుకొనడం కోనం ఏనుగులు సీ కుచాలు కప్పివేయవద్దని నిన్ను 

యాచిసు న్నాయి ఆని భాకం 

ఆశీకర్జంలో ద క ఆనే జగ మా'తమే పః నాథతే” (నెయ్యి 
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పరిభ్యశ్చ” (షా. సూ, 1.8.21) అను సూతం [కింద ఉన్న 'ఆశిషి నాథ అనే 

వా ర్రికంచేత విధించబడింది. ‘నాధ్’ ధాతువుకు ఆశీరర్గంలో మ్మాతమే ఆత్మనే 

పదం ఉంటుం దని దిని అర్థం, ఇక్కడ మాచించడం అర్థం. అందుచేత ఆత్మనే 

పద|వయోగం ఆసాధువు. అందుచేత “దీనం త్వామనునాథతే కుచయుగమ్” ఆనే 

పాఠానికి బదులు “దీనం త్యామనునాథతి స్తృనయుగమ్” అని పాఠం మార్చుకుంటే 

యుక్తంగా ఉంటుంది. ఇది నిత్యదోషం. 

వృ. లి. ఇపయుకృం తథా ఆమ్నాతమపి కవిభిర్నాదృతమ్. 

యథా- 

శ్లో॥ యథాయం దారుణాచారః సర్వదై వ విభావ్యతే, 
తథా మన్యే దైవతోఒస్య పిశాచో రాక్షసోఒథవా. 148 

వృ. ఆత దై వతశబ్లో “దైవతాని పుంసి వా” ఇతి పుంస్యా 

మ్నాతో౬పి న కేనచిత్ (పయుజ్యతే. 

వ్యా. అ! పయుక మితి :. ఆ విధంగా కోశ వ్యాక ర ణాదులలో చెప్పబడిచా 

కవులచేత ఆదరింపబడనిది ఆపయుకం. 

వి. కొన్ని పదాలను కోశ వ్యాకరణాదులు సాధువులే అని అంగీకరించినా 

కపులు పండితులు ఆదరించనిచో అసిగా కవిిపయోగాలలో లేనిచో వాటిని 

[పయోగించకూడదు అని అర్థం. ఎట్టనగా = 

వ్యా. యథా ఇతి :- ఆయమ్=ఇతడు, సర్యదైవ = ఎల్లప్పుడూ, దారుణా 

చారః = కూరమెన (ప్రవృత్తి కలవాడుగా, యథా = ఎట్టు, విభావ్యతే = చూడ 

బడుచున్నాడో, తథా= అట్టు, అస్య = వీనియొక్క_, దైవతః = దైవతం, పెకాచః 

_ పిశాచం, అథవా= లేక, రాక్షసః = రాక్షసుడు అని, మన్యే = తలచెదను. 

వీని _కూర(పవృతి, చూడగా వీని ఆరాధ్యదైవం పిశాచమో, రాక్షసుడో అయి 

ఉండాలని తోస్తూన్నది అని భావం. 

ఆతెతి వం “వృన్దార కా దైవతాని పుంసి వా” అని అమరుడు దైవతశబ్దం 

పుంలింగంలో కూడా |పయోగించవచ్చును అని చెప్పినా కవు లెవ్వరూ దీన్ని 

20\ 
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పుంలింగంలో పయోగించ రు. అందచెత ఇకన_డ 

యుక త్యదోషం. యమకాదుల అలో ఇది డోషం కాదు. 

వ జల 

వ. శే ఆసమరం యత్తదర్థం పక్యతే నచ త|తాస్య శక్తిః, 
డ్ a 

యవా- 

టె నె లాటి స్స వల జో ~ క జక జా 

ల్ తర్షాన్త రమ నానన సమువార్డిత సతః క, 

సుర సోతస్విని మెష హని. సంప్రతి సాదరమ్. 144 

వా, ce త హని తి గమనారమ్. 
టు ఎలానే థి 

వ్యా ఆసమరమితి :. ఆ అర్జం కలదిగా కాసా షాందులలో పరింపబడినా 
© 

( చెప్పబడినా! కూడ పకృతంలో ఆ అర్హాన్ని బో బోధించడానికి శ క్రి లేని పదం 
| ద 

ఆసమరం. ఎటనగా. 
ళ్ న్నా 

 తీజ్టరరే్వితి :- తీశ్షానరేష = ఇతర తీర్థములయందు, స్నానేన = 

జాతః _ సంపాదించ బడిన పుణ్యం గల, ఏష: = 

తడు సంవ ప డు, సాదరమ్ = ఆదరవూర కంగా, సుర సో తస్వినీమ్ 

ప] గ్గ ta. (౮ 1 tp 
కదు 

Wa ౮ 

అకేతి :. ఇక్కడ గమనార్త రకంగా 'వయోగించ బడిన ' అనేది 

ఆసమర్జం. “హన హింనాగత్యోళలో “(హన్ ధాతువుకు హింస, గమనము ఆని 

అర్ధము) అని ధాతుపాఠంలో హాన్ రాతువుకు గమనం అనే ఆరం చెప్పబడింది. 

ఆయినా *“ పహతి “ఉద్దతి “పద్ధతి” ఇత్యాదులలో ఇతరశద్దాలతో (ఉపసర్హాదు 

లతోపాటు కలిపి పయోగించిన ప్పుడే దీనికి గమనార్హబోధ నసామర్థ్యం ఉంది కాని 

స్వతం | తంగా ఉపయోగించినప్పుడు లేదు. ఇది నిత్యదోషం. 

వృ. వ్. నిహతారం యదుభయార్లమ పసిద్దేఒర్ధి (పప్రయుక మ్. 
చా క్ర ఢ రథ కా 

శో యావకరసార్షపా ద'పహారకోణితకచేన దయి తేన, 
నే 

ముగా సాధ్వసత। కలా విలోక్య పరిచుమితా స సహసా, 145 
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వృ. ఆత శోణిత శబ్దస్య రుధిరలక్షటే నా ర్థేన ఉజ్వలికృతత్వ 

రూపః అర్థః వ్యవధీయతే, 

లి 

పయోగించ బడిన పదం నిహతార్గమ్. నివాతార్ధ' శ బ్రానికి '“ఆణచివేయబడిన 

అర్ధం కలది' ఆని అర్ధం, ఒక పదానికి రండు ఆరాలు ఉంటాయి. వాటిలో 
అ 

ఒకటి |పసిధం, రెండవది ఆ|పసిధం. ఆ పదాన్ని ఆ వసిదారంలో (పయోగించి 
CC ౧ 0౧ 6 -_- 05 

నప్పుడు (పసిద్దార్లం చట్టున స్పురించడంచెత ఆ అఆ్మపసిదారం అణచివేయబడి 
6 అ ల్ ర | అథ 

నట్టు అయిపోయి ఆది తలియడంలో ఆలస్యం అవుతుంది. ఎట్టనగా- 

వా?. నిహతార్గమితి = రెండు అర్థాలు కలిగి ఉండి అప పసిద్ధారంలో 

యావకేతి :. *యావక... కచేని. యావకరస == లత్తుకరసంచెత, ఆర్ద్ర 

చై తడిసిఉన్న, పాద = పాదంచెత, (పహార = కొట్ట డంచేత, శోణిత = ఎజ్జగా 

మెరి సేటట్టుచేయబడిన, కచేన ద జుట్టు గల, దయితేన _ [పియుని చేత, సాధ్య 

సతరలా = భయంచేత చంచలురాలైన, అనగా రక్తం వచ్చినదేమో ఆని భయ 

పడిన, ముగ్గా = ముగ్దురాలు, విలోక్య చూచి, సహసా = వెంటనే, వరిచుమ్బితా 

= చుంబించబడింది. 

అ|తేతి ఏ ఇక్కడ “దో జిత శబ్దానికి ఉన్న రక్తము అనే (పసిద్ధమైన 

అర్బంచేత “మెరిసేటట్లు చేయబడడంి' ఆనే అర్దం వ్యవహితం ఆవుచున్న ది. 

వి. “శోణిత” శబ్దం వినగానే రక్తం అనే అర్థమే పేసిద్దం ఆవడంచేత 

ముందుగా స్పురస్తుంది. శోణంగా చేయబడింది” “ఎజ్జగా మెరి సెటట్లు చేయబడింది 

అనే అర్థాన్ని రక్తరూపార్గం కప్పివేస్తుంది. ఆందుచేత ఇది నిహతార్థం. 

వృ. ఆనుచితార్థం యథా. 

శో తపస్విభిర్యా సుచిరేణ లభ్యతే 
౧ (a 

(ప్రయత్నతః సతి భీరిష్యత చ యా, 

ప్రయాన్మి తామాశు గతిం యశస్వినో 

రణాశ్వమేధే పశుతాముపా గతాః, 146 

వృ. అత పశపదం కాతరతామభివ్యనక్షీతి అనుచితార్డమ్. 
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వ్యా. ఆనుచిణారం అనగా తగని ఆరం కలది. ఆది ఎట్టనగా= 
ర (ఎ 

పస్విభిరితి 3. రణాశ్వమేదే=రణ మనే అశ్ష్యమేధంలో, పశుతామ్ = 

పళుత్వాన్ని, ఉపాగతా? = పొందిన యశస్వినః = కీర్తి మంతులు, తపసి భిః= 

మునులశేత, యా= ఏ గతి, సుచిరేణ = చాలా ఆలస్యంగా, లభ్యతే = పొంద 

బడునో, యా = ఏది, సత్తి 9భిః = యజ్ఞాలు చెసే వాళ్ళచేత, [పయత్నతః = 

పయత్నంవలన, ఇష్యతే = అభిలషించబడుతుందో, తామ్ = ఆ, గతిమ్ == 

ఊత్రమగతిని, ఆశు == శీఘంగా, (పయాన్సి = పొందుదురు. 

ఆతేతి 2. ఇక్కడ (పయోగించిన పథపదం పీరికితనాన్ని సూచిస్తుంది. 

అందుచేత రణజారులవిషయంలో దినిని (వయోగించడం అనుచితం. ఇది నిత్య 

దోషం అనికొందరు. 

వృ { నిరర్థకం పాదపూరణమా[త| పయోజనం చాదిపదమ్. 

యథా. 

ళో ఉత్భుల్లకమల కేసరపరాగగొ రద్యు తే మమ పొ గౌరి, 

అభివాజ్ళితం |ప్రసిధ్యతు భగవతి యుష్మథత్ర్పసాదేన, 147 

వృ. అత కప్పా? శబ్దః. 

వ్యా. పాదాన్ని వూరించడ మే [(పయోజనంగాగల, (పాదాన్ని పూరించడం. 

కోసమే పయోగించిన) “చి మొదలైన పదం నిరర్హక ౦; అనగా |పయోజన 

ఉత్చుల్రేత్యాది ;- ఇది నాగానందంలోని శ్లోకం. ఉత్పుల్లక మల కేసర పరాగ 

గౌరద్యుతే == వికసించిన పద్మాల కింజల(_ములయందలి పుప్పొడి వలె గౌర 

మైన కాంతి గల, భగవతి = సకలై శ్యర్యసంపన్నురాలవైన, గౌరి=ఓ! పార్వతీ! 
యుష్మ,త్పసౌదేన == మీ ఆనుగహంచెత, మమ = నాయొక్క, ఆధివాజ్లోతమ్ = 

కోరిక, పసిధ్యతు హ్ = సిద్ధి ంచుగాక, 

ఇక్కడ హి” శం నిరర్థకం, పాదపూరణం తప్ప మరొక్కపయోజనం. 

లేడు. 
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వృ. ర. అవాచకం యథా. 

శో॥ ఆవన్యకోపన్య విహను రాపదాం 
గ ధు అనాటి 

భవన్తి వశ్యాః స్వయమేవ చేహినః, 

అమర్ష్శశూన్యేన జనస్య జనునా 
0a అణాల 

న జాత హార్తేన న విద్విషాదరః. 148 

వృ. ఆత జన్తుపద మదాతర్యర్థె వివక్షితమ్. తత చ నాభిధాయ 

కమ్, 

వ్యా, అవాచకం ఎట్టనగా. అవాచకత్వం అనగా ఏ ఆర్థం చెప్పాలని ఆ 

పదం (వపయోగించ బడిందో ఆ అర్ధాన్ని ఆ వదం చెప్పజాలకపోవడం. ఇది 

నిత్యదోషం. 

అవన్హ్యేతి = ఇది కిరాతార్డునియంలో [దౌవది దుక్యోధనుణ్జి న్మిగహించ 

వలె నని యుధిష్టిరునికి చెప్పె ఘట్టంలోని శ్లోకం. అవన్స్యకోవస్య = వ్యర్థము 
కాని కోపం కలవాడు, ఆపదామ్ = ఆపదలకు, విహనుః = వినాశకుడూ అయిన 

వానికి, దేహినః == జనులు, సను మేవ = స్వయంగానే, వళ్శాః = స్వాధీనులు, 

భవన == అవుతారు. అమర్షహూన్వ్యేన = ఆమర్షం, అనగా వ్యర్గం కాని కోపం, లేని 

జన్తునా = పురుషునిచేత, జనస్య = జవానికి, జాతహా ర్రైన = పుట్టిన స్నేహం కల 

వాడైనా; ఆదరః = ఆదరం, న = ఉండదు, విద్విషా = శ|తువెనా, ఆదరః = 

ఆదరం (లేదా దరః = భయం న ౬ ఉండదు. ఆపదలను తొలగించడం అనగా 

దార్మిద్యాదిబాధలను పోగొట్టడం అని ఆర్థం, 

అతేతి :. ఇక్కడ 'జను' వదం 'అదాత' అనే అర్థంలో ఏవక్షిత మైనది 

కాని ఆ అర్జాన్ని చెప్పజాలదు. 

వి. పూర్వార్టంలో దాతృత్వం చేత ఆపదలను పోగొచేవానికి జనం తమం 

తట తామే లొంగి ఉంటారు అని చెప్పి ఊత్త రార్థంలో అలాంటి దాతృత్వం లేని 

వానిని గూర్చి చెప్పడం కవి అభీష్టం. కాని ఇక్కడ (పయోగించిన “జంతు” 

శద్దానికి-*దాత కానివాడు” ఆనే అర్థాన్ని బోధించే శ క్రి లేదు గాన ఇది అవాచ 

కతాదోషదుష్టం. 
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వృ. యశా వా- 

శో; హో దిక్ సా కిల కామసపీ శశిముఖీ దృష్టా మయా యత్ర సా 
a0) 

తద్విచ్చ డరుజాన్దకారితమిడం దగ్ధం దినం కల్పితమ్, 
షె థు 

య పజల ణి జస అదు జ్యా సరు వ 
చలో కరః కుశల సదైవ విదురొ ధథధ్తా న చెత్తత్కథం 

ర ఆవాచకమ్. 

న 
లా 

ర్యాతి న్వవ్నంలో ఊర్వశిని చూచిన పురూరవుడు వ్మికమోర్వశీయంలో అన్న 
మాట లని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు, ఇది వికమోర్వశీయంలో లేదని బాలబోధినీ 

వాసినాడు. బక్కడనై నా కొన్ని [వతులలో ఉండ వచ్చునేమో 

కాని ఇది కా?దాసు శోకం వలె కనబడదు. హా ధిక్ = ఆయ్యో! లీ! సా ఆ, 
శ శిముఖీ = చందముఖి, మయా = నాచెత, యత = ఏ ర్మాతియందు, దృష్టా= 

చూడబడిందో, సా= ఆ రాతి, తామసీ కిల _ చీకటితో నిండినదట. కశిముఖి 
కనబడినప్పుడు ఆది చేకటి ఎలా అవుతుంది? తద్విచ్చెదరుజా == ఆమె వియోగ 
దాధచేత, అన్షకారితమ్ == ఆంధకారంగా చేయబడిన, ఇదమ్ = ఇది, దగ్గమ్ = 

పాడుదై న, దినమ్ = పగలుగా, ([బ్రహ్మచెత ,, కల్పితమ్ = కల్పించబడింది. కిం 

కుర్ముః = ఏమిచేయుదుము! ధాతా=|బహ్మదేవుడు, సదై వ= ఎల్లప్పుడూ, కుశ లే. 
కుశలం చేయుటయందు, విధురః = | సతికూలుడు, తత్ = అది, న చేత్ 

కానిచో '_బహ్మ కుశలవిధాన పతికూలుడు కానిచో) ఆధునా = ఇప్పుడు, జీవ 
లోకః ఈ జీవలోకం, మే నాకు, తాద్భృగ్యామవతీమయః == ఆలాంటి (నేను 
ఆమెను చూచిన ర్నాతిలాంటి' రాతిగా, కథమ్ = ఎట్టు, న భవతి. అవడం 
లేదు? 

ఆతేతీ :_ ఇక్కడ 'డినమ్' అనేది (పకాశమయం అనే ఆర్థంలో అవా 
చకం. ఆమె కనబడిన కాలాన్ని |బహ్మ దేవుడు చీకటి ర్మాతి అంటున్నాడు. ఆమె. 
విరహంచేత నాకు ఆంధకారబంధురంగా ఉన్న కాలాన్ని '*దినం' అంటున్నాడు 
ఆని చెవ్న్వడంలో ఇక్కడ 'దిని శబ్దం | పకాశకలది అనే ఆర్భంలో [వయోగించ 
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బడింది. కాని 'నూర్యు డున్న సమయం” అని అర్థ మే కాని దిని శజానికె 
ఈ చ ఇ 

G 

ఆరం లేదు. అందుచేత ఇది అవాచకం అని భావం. 
(౧) 

వృ. యచ్చోవసర్గసంసర్గాదర్థాన్తరగతమ్ . యథా. 

కో! జజాకాణోరునాలో నఖకిరణలస త్కెసరాలీకరాలః 
౧౧ య GG ల 

(ప్రత్య (గ్రాలకకాభా (పసరకిసలయో మజ్జుమక్ళిరభృజః, 

భర్తుర్నుతానుకార జయతి నిజతనుస్వచ్చలావణ్యవాపి 

సంభూతా మ్ఫ్ళోజళో భాం విదధదభినవో దణ్ణపాదో భవాన్యాః 

వృ. అత దదదిత్యర్థి విదధదితి. 

వ్యా. ఉపసర చేరడంచేత ఆర్లాంతరాన్ని హొందినది (మరొక ఆర్హాన్ని 
టై! అ గే 

బోధించేది) కూడా ఆవాచకమే. ఎట్టనగా. 

జడ్డా ఇతి :. భరుః = భర యొక్క, నృతానుకారే = నృత మును అనుక 

రించు సమయంలో, భవాన్యాః = పార్వతీదెవియొక్క, జజ్ఞాకాజ్ఞోరునాలః = 

కాండం వంటి పిక్కయే పెద్ద నాళం కలది, నఖకిరణలసతే సరాలీకరాలః = 

గోళ్ళ కిరణము లనే |పకాశిస్తూన్న కింజల్కాలపంక్రులచేత నిమ్నోన్నత మైనది, 

[ప్రత్య గాల క్రకాభా పసరకి సఅయః = నూతనమైన లతుకయొక,_ కాంతియొక్క- 

1పసారమే చిగుళ్ళుగా కలదీ, నిజతనుస్వచ్చలావణ్యవాపీసంభూ తామ్ఫోజకో భామ్ 

= తన శరీరం యొక్క స్వచ్చమైన లావణ్య మనే దిగుడుబావియందడు పుట్టిన 

పద్మ ముయొక ,_ శోభను, విదధత్ = ధరించుచున్నదీ అయిన, డజ్ఞపాదః = 

దండపాదము, జయతి = సర్వోత్కర్షగా ఉన్నది హటార్తుగా ఎత్తి నిట్టనిలువుగా 

సిలపబడిన పాదం (కాలు) “దండ పాదం” 

అ(తేతి వ్ ఇక్కడ 'దధత్* ఆనే ఆర్హంలో 'విదధత్' అనే పదం అవా 

చకం. 

వి. ఉపసర్గ లేకుండా 'దధత్ 'అని (పయోగిసే 'ధరించుచున్న'” ఆనే 

అర్థం వన్తుంది. కాని 'వి'అనే ఉపసర్గ చేర్చగానే “విదధత్ ' అనేదానికి “చేస్తూన్న 

అని అర్హం మారిపోతుంది. అందుచేత ఇక్కడ “విదధత్' అనేది కావలసిన 

ఆర్లాన్ని చెప్పడంలేదు గాన అవాచకం. 
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వృ ర్ట (తిధా ఇతి (వీడాజుగుప్సామజ్ఞలవ్యష్టుక త్యాత్. యథా 

శో సాధనం నుమహాద ద్యస్య యన న్నాన్యస్య విలోక్యతే 

కోఒన్యః స సహేతారాలికాం (భువమ్. 151 

వ్యా, మజా జుగుప్పా _ ఆమంగలవ్యంజకం ఆవడంచెత మూడు 

విధాలు అని చెహుబడిండి 

వ్. రలయోరభేడః (రేఫలకారాలకు అ భేదం) ఆనే నా సాయం | (పకారం 

శ్రీలః” EC ఆయిండి. :కియమ్ = సభ్యవశీకరణసంవతి తిని, లాతి ఇతి 

సంపాదించెడి కొబిట్టి “శ్రీల ఆని వ్మిగహం. ఆదే శీలం. క్రీలం కానిది అశ్టీలం. 

వినేవాళ్ళకీ, సిగ్గు అనేది ఉంటి పలిశే వాళ్ళకీ కూడా సిగ్గును కలిగించేది, ఏవ 
గింపు కలిగించేది, అమంగళశకరమూ అని అ క్లీలం మూడు వెధాలు అని ఆర్థం, 
'విడాజనకమెన ఆ క్రీలాని కి ఉదాహరణం ఎటనగా _ 
wa కా 

రా 

సాధనమ్ ఇతి :. యత్ = ఏది, డేనివంటిది, అన్యస్య = ఇతరునకు, న 
విలోక్యతే చూడ బడదో లేదో), అట్టి, సుమహత్ చాల గొప్పదైన, సాధనమ్ == 
చెన్గం, యస్య = ఎవనికి ఉన్నదో, తస్య = అట్టి, ధికాలినఃబుద్ధికాలియొక్క, 

ఆరాలితామ్ = వ; కము చేయబడిన. _భువమ్=కనుబొమ్మను, ఆన్యః=ఇ తరుడు, 
కః = ఎవడు, నహేత = సహించును ? 

వి ఇక్కడ సాధన శడ్డానికి పురుషలింగం అవి ఆర్థం కూడా (వసిద్ధంగా 
అల్లో 

సం 

ఫ్ట్గ్ట్ 
జి ఉక కొ, క అ మె న్య టి సభ్యులకు డను కలిగిస్తుంది. ఆందుచేత ఇది | విడాజనకా కలానికి ఉదాహరణం. వ్ వో 

ఓ రా 
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వ్యా లీలేతి _ ఇది ఆమరుకంలోని శ్లోకం అన్యవనితానిఃశజ ,_దష్టా 

ధరః= మరియొక స్రీ చేత గట్టిగా కొరక బడిన ఆధరోష్షము గల, కళ్ళ్చిత్ = ఒక 

నాయకుడు, లీలాతామరసాహతః = విలాసార్థ మైన (విలాసార్దం చేతిలో ఉంచు 

కొన్న) పద్మంచేత కొట్టబడినవాడై, (ఆ కొట్టినది అధర్యవణాన్ని చూడ డంచేత 
కోపించిన ఆతని భార్య). కేసరదూషిలేక్షణః ఇవ = కింజల్హుములచేత పీడింప 

బడిన నేతాలు కలవాడు వలె, నేతే = నేతాలను, వ్యామీల్య == మూసికొని, 

స్టేతః= ఉండిపోయినాడు. సా ముగ్గా = ఆ ముగ్జురాలు, కుడ్మలితాననేన = 

మొగ్గ వలె చేయబడిన నోటితో, తత = నేతాలలో, వాయుమ్ == వూత్కార 

మును, దదతీ = ఇచ్చుచున్నదైె, స్థితా = ఉన్నది. (భాన్తా=ఆమె కోపం తొలగి 

పోయినది అనే |భాంతిచేతనో, ఆథవా = లేక, ధూరతయా=ధూ రత్వంచేతనో, 

తేన = వానిచేత. నతిమ్ బుతే = నమస్కారం లేకుండగానే, అనికమ్ = మాటి 

మాటికి, చుమ్బితా = చుంవించబడింది. 

వి, ఇక్కడ “వాయుం దదతీ అన్నప్పుడు “వాయు” శబ్దం వినగానే 

అపాసవాయు స్మృతి కలుగుతున్నది. అందుచేత ఇక్కడ జుగుప్సాకర మైన 

ఆశీలం. 
(op) 

ఆవ, అమంగలాశ్రీలానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు . 

శ్లో మృదుపవనవిభిన్నో మ(త్చీయాయా వినాశౌద్ 
a) 

ఘనరుచిరకలా పో నిసపత్నోఒద్య జాతః, 

రతివిగలితబన్లే "కేశ పా శే సు కేశ్యాః 

సతి కుసుమసనాథే కం హరెేదేష బరీ. 153 

వృ. ఏష సాధన. వాయు-వినాశశ బ్లాః దీడాదివ్యష్టాకాః. 

వ్యా. మృద్వితి - విక మోర్యశీయంలో ఊర్వశీవిరహపీడితు డైన పురూర 

వుని మాట లివి. మృత్పియాయాఃజనా [పియురాలియొక్క, వినాకాత్ = కన 

బడక పోవుటవలన, ఆద్య = ఇప్పుడు, మృదుపవనవిభిన్నః = మృదువైన గాలి 

చేత వేరుచేయబడిన, ఘనరుచిరకలావః = దట్ట మైన అందమైన నెమలి పింఛము, 

'నిిసపత్న ః = పోటి చేసే శ|తువు లేనిది, జాతః = అయింది. సుకేళ్యాః = మంచి 
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అనే సందేహానికి 

జయ శియా — జయలక్ష్మి 

న 

షం. 

న్యా 

వాం 

చ 
అరం. ఆది 

యుద్దంలో, 

తభ 

త్వా కృ 

ఆఅనితందో 

నందు తాత్పర్యమా 

కాదు; ఆందుచెత 

0౦ కరేక 
మూ! 

ఏ ఆచము 

(a 

చి 

న్యా 
అ 

సందిగం అనగా 

ఆస-చదం ఆయిన రెండుఆ 

యో 

. 10. సందిగం యథా_ వృ 

డౌ, 
ఓ 

నే= వూజ్యూడ వైన సవ వన్హామ్ 
_ ది 

ఇ, చి 

జా = 
నె 
గం 

“రాయే == 

దిడిన 

ఆ ఆ 
అడు 

జ్ కా 
ఒం పె లి 

ul 

వుల, ఆశీర్వాదపం కిని, కర్తే 

యుము. 

జూ 

జ్జ; 

కృపను, కురు 
మ్= ( 

గహింపబడీన రాజ 

చేయదగిన (ఆశీపరంపరాం ఆనే. 

0 కలుగుతున్నది గాన ఇక్కడ 

బంద గలో U 

దమ్. యథా. 
అ 

ha] 
ల్ 

వృ. 11. ఆ్మపతీతం యత్ కేవలే కాస్త (పసి 
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వేత్కర్మ బన్లనమ్. 155 
వృ. ఆ|తాశయశ బ్లో వాసనాపర్యాయః యోగశాస్తాదావేవ 

(పయుక్ష్తః. 

వ్యా. కేవలం శాస్త్రంలోనే (పసిద్ధ మైనది అపతీతం. ఆనగా వ్యాకరణం, 

కోశం మొద లైనవాటిలో గాని, లోకకావ్యాదులలో గాని పసిద్ది లేక కేవలం కొన్ని 

కాసాలలో మాతమే (పసిదమెన పదం అ పతీతం ఆని ఆరం. అది ఎటనగా. కో ం ధి *- థి ఛా 

సమ్యగితి $ “సమ్యగ్ జ్ఞాన .... జొష్ _ సమ్మగ్ జ్ఞాన = మంచి 

తానం (త త్వజ్ఞానం) అనే, మహాజ్యోతిః = గొప్ప తేజస్సుచేత, దలిత = నశింప 
జ దబ 
చేయబడిన, ఆశయతాజుషః = సంస్కారములు కలిగి ఉండడాన్ని పొందిన 

వానికి, త త్ర్వజ్ఞానం అనే తేజస్సుచేత సంస్కారాలు అన్నీ నశించినవానికి అని 

అధరం, విధీయమానమపి = చేయబడుచున్నా కూడ, ఏతత్ = ఈ, కర్మ=కర్శ్మ, 
టి 

బన్దనమ్ = బంధనము, న భవేత్ = కాదు. 

అశేతి :- వాసనలు, లేదా సంన్కారాలు, అనే ఆర్హంలో “ఆశయ శబ్దం 

యోగ ళాస్తాదులలో మామే | సయోగించబడుతుంది. అందుచేత ఇక్కడ ఇది 

ఆపతీతత్యదోషదుషం 

వృ. 12. (గామ్యం యత్ కేవలే లోకే స్థితమ్. యథా. 

క. రాకావిభావరీకాన్ససం (క్రా న్తద్యుకి తే ముఖమ్, 

తపనీయశిలాళోభా కట్శ్చ హరతే మనః. 156 

వృ. ఆత కటిరితి, 

వ్యా కేవలం లోకంలో మృాతమే [పచారంలో ఉన్నది గామ్యం వైద 

గం, అనగా చాతుర్యం, లేనివాడు [గామ్యుడు. అలాంటి వాడు [(వయోగించే సర్వ 

సాధారణమైన వదం [గామ్యం అని ఆర్థం. ఆలాంటి పదం |పయోగిం చినప్పుడు 

వక వెదగ్యం లేనివాడు అని తెలియగానే శోతకు వై ముఖ్యం కలుగుతుంది. 
ఇదీ మా ద్ర 

ఎరే నగా 
యర్రా 
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లి 

సీ ముఖమూ, తవనీయశిలాకోభా = 

కటి పదేశము, మనః = మనస్సును, 

రావేతి;. రాకావివావకికాన సంకా నదు;తి = పూర్ణిమాచందునియందు 

జే 
వ 

చిన 
- సం! కమించి 

వార తే _ హరించును, 

ఇకుడ కణి'పదం గామాం, విదగ్గులు కోణ”, “నితంబం' మొదలైన 

పదాలు మాతమే ; పయోగిసారు; కటివదాన్ని వెదగ్ద్యం లేని [గామ్యులు 

థో, ““నిరూఢా లక్షణా: కాశ్చిత్ సామర్వ్యాదభిధానవత్ , 
గా (౧) 

క్రియ నే నె సాం [దతం కాశ్చిత్ కాళ్చినై్నైవ త్వశ క్రితః.*' 

ఇతి యన్నిషి షిద్దం లాక్షణికమ్. యథా_ 

శ్లో, శరత్కాలసముల్లాసి పూర్ణీమాశర్వరీ (ప్రియమ్, 

వృ. ఆత చ పేటాపాతనేన నిర్దితత్వం లక్ష్యతే. 

వ్యా. ఏ పదానికి అర్ధాన్ని కల్పించాలో అది నేయార్దం. “నేయః ఆర్థః 

యస్య తత్ "అని వ్మిగహం. “నిరూఢా లకణాః కొశ్చిత్” ఇత్యాదిక్లోకం కుమారిల 

భట్టు శ్రోకవా రికంలోనిది. _అరుణాధికరణంల్ లక్షణను గూర్చి చెపుతూ - 

“కోన్ని లక్షణలు, శ _కివలె, మర్ద్యంచే త రూఢ మైన అర్ధాన్ని చెపుతాయి. ఉదా 

పహరణకు. 'కుశలః' షక్యాదులు లజ్షీజచేత 'నేర్పరిఆనే ఆర్హాన్ని, వాచ్యార్గాన్నివ లె 

బోధిస్తాయి. ఇవి రూఢార్జాలు. కొన్ని లక్షణలు మనం ఇప్పుడు ఏర్పరచుకుంటాం. 

ఉదాహరణకు “గజ్ఞాయాం ఘోష ఇత్యాదులు. కొన్ని లక్షణలు కల్పించినా 

వాటికి ఆ అర్జాన్ని బోధించే శ క్రి లేకపోవడంచేత ఆ అర్ధాన్ని చెప్పజాలవు. 

ఆలాంటివాటిని కల్పించకూడదు"ఆని కుమారిలభ ట్టు [పతివె పాదించాడు. ఈ విధంగా 

నిషెరించబడిన లాక్షణిక వయోగం నేయార్థం అని అర్థం, ఎట్టనగా- 

కొరదితి =. తన్వి== ఓ! సన్ననిదానా! తే ముఖమ్=నీముఖం, శరత్కాల 
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వలనే వర, 

సముల్దా సిపూర్ణిమాశర్వర_పియమ్ = కరతా_ల౦లో (పకాశిస్తూన్న పూర్తిమాచం 

దుజ్జి, చ పేటా పాతనాతిధిమ్ = చెంపకాయ వేయడానికి (తగిన) అతిధినిగా 

కరోతి = చేయుచున్నది. జయించుచున్నది ఆని లాక్షణికారం. 
& 

అ, తేతి :_ ఇక్కడ చ పేటాపాతనం చేత నిర్దితత్వం లక్షణయా బోధించ 

బడుతున్నది. అయితే ఈ విధంగా లక్షణ అంగీకరించడంతో [వయోజనమూ 

లేదు, రూడి లేదు. (శ్రమపడి ఆర్గాన్ని దూరంగా లాగినట్లు అయింది. ఆందుచేత 

నేయార్గ త్వదోషం ఆధునికకవిత్యాలలో అత్యధికంగా కనబడుతుంది. 

వృ. అథ సమాసగత మేవ దుష్టమితి సంబన్హః, అన్యత్ కేవలం, 

సమాసగతం చ. 

వ్యా. ఇటు పైన చెప్పినది సమాసగతం అయినప్పడే దుష్టం. మిగిలినది 

కేవలం, సమాసగతమూ కూడ దుష్టమె. 

వి. పె 51వ కారికలో “అథ భవేత్ క్రిషమ్. అవిమృష్టవి దేయాంశం 

విరుద్ధమతికృత్సమాసగ తమేవ” అని చెప్పబడింది. “కిష్షః “అవిమృష్టవిధేయాంశ :' 

“విరుద్ధ మతికృత్' అనేవి సమాసంలో మరొక పదంతో కలిసి ఒక పదంగా ఏర్పడి 

నప్పుడే డుష్ట మెనవి. సమాసంలో కలవక వ్య సంగా [ప మోగించినపుడు క్రిష్టత్యా 

దులు వాక్కదో షాలు అవుతాయి. ఇంక మిగిలిన [శుతికటుత్వాదిదోషాలలో ఆ 

పదాలను స్యతం|తంగా (వ్య స్తంగా) (పయోగించినా సమాసంలో [ప్రయోగించినా 

అవి దుష్టపదాలే. (శుతిక టుత్వాదులు పదదోషాలే ఆని అర్థం. 

వృ. 14, కిష్టం యతః అర్గపతిప త్తిర్య్యవహితా. యథా- 

శో అత్రిలోచనసంభూత జ్యోతిరుద్గమభా పిభిః, 

సదృశం శోభతేఒత్యర్థం భూపాల తవ చేష్టితమ్. 158 

వృ. అత అ|తిలోచనసంభూత స్య చన్ద్రస్య జ్యోతిరుద మేన. 

భాసిభిః కుముదై ః ఇత్యర్థః. 

వ్యా. వ పదంవల ఆరజానం చాలా దూరంగా అవుతుందో ఆది కిషం 
0 థవ్లో రాట 

ఎట్టనగా- 
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ఆ చై తవ చెష్టితమ్ స్ చేష్ట, “అతి....భాసిఖ:” 

అతి=ఆ_తిమునియొక్క_, ml =నే తము నుండి, సంభూత = పుట్టిన చం;దుని 

సుుయొుక _ ఆనగా కాంతియొక్క, ఉద్గమ = నె పెకి 
- 

'వకాశ్ంచె కల వలతో, సదృశమ్ =సమానమై, ఆతా? గరమ్ 

కండ “అతి తినే తంనుండి పుట్టిన చందుని కాంతి పెకి 

రావడంచేత వకాశించ కలవలు"అసి ఆరం. ఇది చాలా " దూరార్థం కాబట్టి ఈ 

శకి పదం క్రిష్టత్వడోషదుష్షం. ఇది కూడా ఆరకునికక వితాం లలో అత్యధిక ౦గా కన 

ప వ్, ఆవిమాషః :హౌధానేంన అనిరిష దేయాంశః య।త వ = ij J ఆవిమ స్ట ఈ జ శీ ఆసిర్దిష్టః వి Oo | 

న్లో, మూర్చాముచ తక ఎ్రతావిరలగలగల॥ద్రరక్త కసంస క్రధారా 

(పసాదోవన త జయజగజ్జాత మిథ్యామ హిమ్నామ్, 

లాసోలాననేచ్యాావ? ;తికరపిశునో త్పర్చిద ర్పోద్దురాణాం 
(౧ న 

౨ చెషాం కిమెతత్ ఫలమిహ నగరీరక్షణే యత్ ప్రయాసః 

వృ. ఆత మిఛ్యామహిమత్యం నానువాద్యమ్; అపి తు విదేయమ్, 

వ్వా. ఎకుడ విధేయాంశం ఆవిమృష్టమో, అనగా (పాధాన్యంతో నిర్రేశించ 

బడ లేడో, ఆడి ఆపి విమృష్టవిరేయాంశం ? 

సి, సిద్ద మెన అంళాన్ని అనువదించి దానికి సంబంధించి మరొక అంశాన్ని 

విధించడం జరుగుతుంది. సిద్దమైన దానిని ఉద్దేశ్యం ఆని సాధ్య మెనదానిని, అనగా 

కొతగా చెషేః దానిని, (విధించేదానిని), విదేయం ఆని అంటారు. సాధారణంగా 

ఒక్ వాక్యంలో సిద్ధమై నదానిసి యచ్చటబ్దంచెత అనువదించి తచ్చబ్దంతో కొత 

అంశాన్ని విధిసారు. కొన్ని చోట యచ్చబ తచ్చబాలు [పయోగించక పోయినా 
అవనీ చా ౦ ది 

ఆవి ఉన్నట్లుగా భావించాలి. ఆనూద్యం అన్నా ఉద్దేశ్యం అన్నా ఒకే. ఇక్క_డ 

ఆనువదించ కం అనగా తెలుగులో చెప్పుకొనే అనువదించడం (Translation) 

కాదు. ఒక మాటు చెప్పినదానిని, లేదా వకకూ ,కోతకూ కూడా తెలిసిన దానిని, 
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నిర్దేశించడం. కుమారిలభట్లు కో కవా ర్రికంలో ఆనూదావికేయాల స్వరూపాన్ని 

ఈ విధంగా వివరించారు. 

“యచ్చబయోగః (పాథమ్యం సిదత్వం చాప్యనూద్యతా 
౨ 0 

తచ్చబ్దయోగ కౌత్తర్యం సాధ్యత్వం చ విదేయతా". 

యచ్చబ్దతో సంబంధించడం, వాక్యంలో ముందు చెప్పడం, సిద్ద ంఅయి 

(ముందే తెలిసి) ఉండడం ఇది అనూద్యత్వం అనగా ఉదేశ్యత్వం,. తచ్చబ్బంతొ 

సంబంధించడం, వాక్యంలో తరవాత చెప్పబడడం, సాధ్యత్యం. ఇదే విడే యత్వం. 

ఉదాహరణకి.“యః |క్రియావాన్ స పణ్జితః” “ఎవడు | కియకలవాడో, అనగా తెలిసిన 
దానిని ఆచరణలో పెడతాడో, అతడు పండితుడు". ఇక్కడ (కి యావంతుజ్ణి 

అనువదించి (ఉద్దేశించి) పండితత్వం కొత్తగా విధించబడుతున్నది. విధేయమైన 
పండితత్వం |పధానం. దీని విధేయత్యం స్పష్టంగా తెలియాలంటే దీనిని బోధించే 

పదాన్ని స్వతంతంగా పయోగించాలి. సమాసంలో గలిపి వయోగి స్తే డాని 

ప్రాధాన్యం కనబడదు. ఆది వదేయం ఆనే పిషయం తెలియదు. 

ఒకచోట ఇద్దరు మితులు కూర్చొని ఉన్నారు. దూరంనుంచి కము డనే 

బాలుడు వస్తున్నట్లు కనబడాడు. అతడు కృష్ణు డనీ, ఇటు వసున్నా డనీ ఇదరికీ 
నో లు G ణు అనాలి ది 

తెలుసు. అయితే అతడు బుద్దికాలి ఆనే విషయం ఒకనిశే తెలుసు, రెండవవానికి 

తెలియదు. ఆప్పుడు మొదటివాడు రెండ వవానితో “ఆ వస్తున్న కృష్ణుడు బుద్దిశాలి” 

అని చెపుతాడు. ఆనగా ఇడ్క_డ వస్తూన్న కృష్ణు డనే బాలుణ్ణి ఆనువదించి, 

(ఉద్దేశించి) “బుద్ధిశాలి'అనే విషయం కొత్తగా, (రెండవవానికి తెలియనిది) చెప్ప 

బడుతున్నది. అందుచేత బాలుడు ఉద్దేశ్యుడు, బుద్ధికాలిత్వ్యం విదేయం. 

ఈ వాక్యాన్నే కమం మార్చి బుద్దిశాలియైన కృష్ణుడు వస్తున్నాడు ఆన్నట్లయితే 

బుద్దిశాలియెన కృష్ణుడు ఉద్దేశ్యుడు, ఆ గమనం విధేయం. 
(త కొ a) 

ఐశ్వర్యాధికార బలాలు ఊన్న ఒక వ్యకి హత్య కేసువంటి కేసునుంచి 

తన కుమారుజ్ణి విడిపించ లేకపోయాడు. ఆప్పుడు ఆతడు తనలో “వ్యర్థెశ్వర్యాధి 

కారబలాలు గల నేను ఇప్పు డేంచెయ్యాలి” ఆని ఆనుకొన్నా డనుకుందాం. 

ఈ వాక్యం సరి కాదు. “నేను నా కుమారుణ్ణి రక్షించలేకపోయాను; నా ఐశ్వర్యం, 

నా అధికారం, నా బలం అంతా వ్యర్థం” అని అతని అభ్నిపాయం. అనగా ఐశ్య 
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ర్యాధికారాదుల వ్యర్థత్వం విధేయం. పె వాక్యంలో వ్యర్ధ త్వానికి ప్రాధాన్యం కన 

బడడం లేదు. కారణం; ఆది సమాసంలో ఉండిపోవడం. అందుచేత “నా కుమా 

రుణి రషించుకొనలేకపోయిన నా ఐశ౩ర్యాదులు వ్యర్షం" ఆని ఉండాలి. అప్పుడు 

విరేయాంశానికి పాధాన్యం ఉంటుంది. ఉద్దేశ్య ఎదే యభావాల స్వరూపం కాస్తాం 

లతో అంతగా పరిచయం లేనివాళ్ళకి కూడా స్పష్టంగా తెలియడంకోసం కొంచం 

విస్తృతంగా [వాయడం జరిగింది. 

వ్యా. ఉదాహరణం ఎటనగా_ 
) 

మూర్ద్నామితి:. ఇది హనుమన్నాటకంలోని శోకం. లంకను వానరులు 
ముట్టడిం చివట్టు విని ఏమి చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఉన్న రావణుని మాటలు__ 
“ఉద్భృత.... మహిమ్నామ్”_ఉద్భృత్త = ఉద్దతంగా, కృత్త = భేధింపబడినవి, 
అవిరల= అధికంగా, గల=కంఠములనుండి, గలత్ =కారుచున్న, రకృ=ారకం 

యొక్క, సంసక = ఆవిచ్చిన్న మైన, ధారా = ధారచేత, ధౌత ద కడగ బడిన, 

ఈశ = ఈశ్యరునియిొక్క, ఆజ్జి) -పాదాలయొక , పేసాడ = ఆనుగహంచేత, 
ఉవనత == లభించిన, జయ = జయంగల, జగత్ = జగత్తునందు, జాత _ పుట్టిన, 

మిథ్యామహేమ్నామ్ = అసత్యమైన మహిమ గల, ఈశ్వర పనాదనం ద్యారా జగ 
జయం ఆనే ఆసత్యమెన మహిమను సంపాదించుకొనిన ఆని ఆర్థం, మూర్హ్నామ్= 

శిరస్సులకు, “కెలాసో.. .ఉద్దురాణామ్”_కైలాస == కైలాసపర్వతము యొక్క, 
ఉల్పాసన = పెకి  ఎత్తుటయందు, ఇచ్చా = ఇచ్చయొక్క_, వ్యతికర = ఆధిక్యాన్ని, 
పిత ౬ సూచించే, ఉత్పక్సి=ఉత ట మైన, దర్ప=దర్పంచేత, ఉద్దురాణామ్ = 

ఇప్పుడు, నగరీరక్షణే = నగరాన్ని రక్షించుకొనడంలో, (పయాసః ఇతి యత్_ 
;పయాస ఆనేది ఏది కలదో, ఏతత్ ఇదే, ఫలం కిమ్ = ఫలమా? 

అ తేతిః. ఇక్కడ మిథ్యామహి మత్యం ఆనువాద్యం కాదు, విధేయం. 

వి. "నాశిరస్సులు మిథామహిమ లెపోయినవి"ఆని వాటికి మిథ్యామహిమత్వం 
విధించాలిగాని, “మిథ్యామహిమ లైన నా శిరస్సులు'అని అనువాద్య కోటిలో చెర్చ 
కూడదు. ఆలా చేయడంచేత విదేయాంశం ఇక్కడ [పధానంగా చెప్పబడ లేదు 
గాన అవిమృష్టవిదేయాంశత్వం అనే దోషం. 
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వృ. యథా వా- 

శో॥ (స్రస్తాం నితమ్బ్చాదవరోపయ నీ 

పునః పునః శేసరదామకాజ్చీమ్, 

న్యాసీకృతాం స్థానవిదా స్మరేణ 

ద్వితీయమౌర్వీమివ కార్ముకస్య. 160 

వృ ఆత దిితీయత్యమాతముత్చేభక్ష్యమ్. మౌర్వీం ద్వితీ 

యామితి యుక్తః పాఠః, 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా_ 

స్రసామితి:- ఇది కుమారసంభవం తృతీయసర్గలో పార్వతి శివునికి 

పుష్పాలు సమర్పించడానికి వచ్చే సమయంలో ఆమెను వర్ణించే శ్లోకం. స్థానవిదా= 

మంచి స్థానమును గూర్చి ఎరిగిన, స్మ రేణ = మన్మథునిచేత క న్యాసీకృతామ్ = 

న్యాసంగా చేయబడిన (దాచడానికి ఇచ్చిన వస్తువు న్యాసం). కార్ముక స్య==ధ నస్ను 

యొకక; ద్వితీయమౌర్వీమ్ ఇవ = రెండవ అల్లె తాడు వలె ఉన్న, (కాంచీం 

అనేదానికి విశేషణం), నితమ్బాత్ = నితంబంనుండి, (ససామ్ = జారుచున్న, 

కేసరదామకాజ్ట్ళీమ్ = బొగడవపూవుల దండ అనే వడ్డాణమును, అవరోపయ స్రీ= 

పెకి ఎక్కించుచున్నదై.. 

అ|తేతి:_ ఇక్క-డ ద్వితీయత్యం మ్మాతమే ఊత్పేక్షీంచదగిన
ది. అందుచేత 

“మౌర్వీం ద్వితీయామ్”అనె పాఠం యుక్తం. 

ఇక్కడ ఉత్పే?క్ష్షించవలసింది మౌర్వీత్వం కాదు. రెండవది అవడం 

(ద్వితీయ త్వం) ఉత్చేక్షించతగింది. “ద్వితీయ మౌర్వీ' అని సమాసం చేయడంతో 

విదేయం అయిన ద్వితీయత్వానికి | పాధాన్యం తగ్గిపోయింది. అందుచేత “మౌర్వీం 

ద్వితీయామ్" అని వ్య సంగా (పయోగించ
డం యు క్రం. ఆప్పుడు ఐదేయం అయిన 

ద్వితీయత్వానికి [పాధాన్యం ఉంటుంది. 

వృ. యథా వా. 

21\ 
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ల్లో వపుర్విరూపాక్షమలక్ష్యజన్మతా 

దిగమా ఎరత్వేన | నివేదితం వసు. 

వరేషు యద్భాలమృ గాడీ మృగ్యశే 

తద స్తే కిం వ్య స్త సమపి తిలోచనే. 161 

వృ. అత “అలక్షితా జనిః” ఇతి వాచ్యమ్. 

దాహరణం ఎట్టనగా_ EN cn 
| 

షా 

సంభవం పంచమసర్గలో పర మేశ్యరుడు |బహ్మ చారి 

వే చేస్తూన్న పార్వతి దగ్గరకు వచ్చి ఆమె ఎదుట శివుణ్ణి (తనను) 

నిందిస్తూన్న ఘట్టంలోని శ్లోకం. వపుః _ శరీరం, విరూపొక్షమ్ == విపరీత మైన 

కష్ట గలది. ఆలక్ష్యజన్మ తా= తెలియబడని జన్మ కలిగియుండుట. దిగమృరత్వేన 

= దిగంబరత్వంచె ఏత, వసు = ధనం, నివేదితమ్ = తెలుపబడింది. బాలమృగాకి 

= లేడి క పిల్ల కన్నుల వంటి కను న్నలు గలదానా ! వరేష = వరులలో, యత్ = 

ఏది, మృగ్యతే = = వెదక బడుతుందో, తత్ = ఆది, వ్యస్తమపి= ఒక్క-చెనా, 

[తిలోచనే = శివునియందు, అస్తి కిమ్ = ఉన్నదా? 

tA 

6౬ ఈ నషి oO 

యో yn ద్ద లె 

ఆ్మతేతి:. ఇక్కడ 'ఆలక్షితా జనిః౯ అని చెప్పాలి. 

దా ఏ “శివుని శరీరం వికృతమైన కళ్ళతో ఉంటుంది. అతని జన్మను గూర్చి 

తెలియదు” ఈ విధంగా చెప్పినట్టయితే దోషాలను స్పష్టంగా లెక్కించినట్టు 

ఆవుతుంది, జన్మ తెలియక పోవడం అనే విధేయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం 

జరుగుతుంది. ఆలా కాకుండా “ఆతనికి తెలియని జన్మ కలిగియుండుట ఉన్నది” 

ఆని చెప్పడంలో విడేయం మరుగుపడిపోతూన్నది. అందుచేత *ఆలక్షితా జనిః” 

“పుట్టుక తెలియబడ దు"అని చెప్పడం యు కం. 

వృ. యథా వా- 

శ్లో; ఆనన్దసిన్గురతిచాపలశాలిచి త్త 
సందాననై కసదనం క్షణమప్యముకా, 

యౌ సర్వదైవ భవతా తదుద న్తచినా 

తా స్తం తనోతి తవ సం పతి 'ధిగ్గిగస్మాన్. 162 
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వృ. ఆత “న ముకా” ఇతి నిషేధో విచైయః;యథా- 

శ్రో॥ నవజలధరః సంనద్ద్డోఒజయం న దృప్తనిశాచరః 

సురధనురిదం దూరాకృష్ణం నతస్య శరాసనమ్, 

అయమపి పటుర్ణారాసారో న బాణపరమ్బరా 

కనకనికషస్నిగా విద్యుత్ ప్రియా మమనోర్వశీ. 168 
@ 

ఇత్య|త. న త్వము క్రతానువాదేన కించిద్విహితమ్, యథా- 

శో జుగో పాత్మానమత్రసో భేజే ధర్మమనాతురః, 

అగృధ్నురాదదే సోఒర్భానస కః సుఖమన్వభూత్. 164 

ఇత్య|త అత స్తత్వాద్యనువాదెన ఆత్మనో గోవనాది. 

వ్యా మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా-- 

ఆనన్దేతి;- నాయికవిషయంలో విముఖుడైన నాయకునితో ఆమె సఖురాళ్లు 

అంటూన్నమాటలు. ఆనన్లసిన్లుః = (నీ) ఆనందానికి సము[దమూ, ఆతిచాపల 

శాలిచి తసందాన నైక సదనమ్ = _మిక్కి లి చాపల్యంతో కూడిన (నీ) చితముయొక ,_ 

బంధనమునకు ఏకె కస్టానమూ ఆయిన, యా=వఏ నీ పియురాలు, భవతా_నీచేత, 

సర్వదై వ == ఎల్పప్పుడూ, క్షణమపి = కణకాలమైనా, అముకా = విడవబడ లేదో, 

తదుద నచినా=ఆమెను గూర్చిన వార్తల దింతయే, సంపతి = ఇప్పుడు, తవ = 

సీకు, తా నిమ్జ మనస్సుకు గ్లానిని, తనోతి = చేయుచున్నది. ఆస్మాన్ =మమ్ము 

అను గూర్చి, ధిక్ ధిక్ = నింద అగుగాక. 

ఆ(తేతి:- ఇక్కడ, “సనవజలధర£ి ఇత్యాదిక్లోకంలో వలె 'న ముకా” 

(విడవబడ లేదు) అని నిషేధం విధించదగినది. 

వి. “నీవు క్షణకాలం కూడ ఆమెను విడవలేదు అని విడవక పోవడం 

విధేయం. ఇక్కడ “అముకా'అని నజ్సమాసం చేయడంతో దానికి (విడవక 

పోవడానికి) పాధాన్యం సోయినది. సమాసానికి “విడవబడని ఆమె” ఆనే ఆర్థం 

వస్తుంది కాని “ఆమె విడవబడలేదు' అనే వాంఛితార్థం రాదు. నిషేధానికి ఏద 

యత్యం స్పష్టంగా కనబడే శకాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు. 
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నవజలధరః ఇతి:_ ఇది విక మోర్యశీయంలోని శ్లోకం, పూరూరవుడు. 

మేఘాన్ని చూచి తన పియురాలిని ఆపహరించుకొనిపోతూన్న రాక్షసు డని 

(భాంతిపడి, చివరకు రాక్షసుడు కొడని తనను తానే సమాధానపరచుకొను. 

చున్నాడు. ఆయమ్ = ఇది, నవజలధరః = (కొత్త మేఘం; సంనద్దః = యుద్ద 

సంనద్దుడైన దృపనిశాచరః = గర్వించిన రాక్షసుడు, నజ కాడు. ఇదమ్ = 

ఇధి, సురధనుః=ఇందధనస్సు, తస్మ = ఆ రాక్షసునియొక్కు, దూరాకృష్ణమ్= 

బాగా లాగ బడిన, కరాసనమ్ = ధనస్సు, న == కాదు. ఆయమపి = ఇది కూడా, 

పటు: = తీవమైన, ధారానారః = జలధారాపాతము; బాణపరమ్పరా = బాణ 

పం క్రి, నజ కాదు. కనకనికషసి గా = (గీటురాయిమీద) బంగారంగిత వలె 

(పకాశిసూన్న ఇది, విద్యుత్ == మెరుపు; మమ = నాయొక్క, (పియా== పియు 

రాలెన, ఊర్వశీజ ఊర్వశి, న= కాదు, 

ఏ. ఈ శ్లోకంలో కూడా నిషేధం విధేయ మైనది. ఆందుచేత సమాసం. 

చేయకుండా 'న దృ ప్రనిశాచర జ. “న శరాననమ్ి *న బాణపరమ్సరా 'న మమ 

[పియా ఊర్వశి అని వ్య స్తపయోగాలు కేయబడాయి. ఆదే విధంగా “ఆనన” 
అణాల G (a) 

ఇత్యాదిక్లోకంలో కూడా “న ముకా'అని |పయోగించడం యు కం అని అరం. 
లీ —_ థి 

ఆమె 'అము కో అని చెప్పి తరవాత ఆ అము కత్వాన్ని అనువదిసూ, 

“జుగోవ” ఇత్యాది శకంలో వలె మరొక అంశం ఏదైనా విధించి ఉన్నట్టయితే 
సమాసం చేయడం యు క్రమే అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉండేది. కాని ఆ విధంగా 

అము కత్వానువాదవూర్వకంగా మరేదీ విధించబడలేదు. 

జాగో పేతి :- ఇది రఘువంకంలో (పథ మసర్గలో దిలీపమహారాజును వర్షించే 

ఘట్టంలోని శ్లోకం. సః= అతడు, అత సః = భయపడనివా డె, ఆత్మానమ్ — 

శరీరాన్ని. జాగోప = రక్షించుకొనెను. ఆనాతురః == వ్యాధి గసుడు కాకపోయినా, 

ధర్మమ్=ధర్మాన్ని, భజే సేవించెను, ఆగుధ్ను ః= లుబ్దుడు కానివాడై, అర్హమ్ 

= ధనాన్ని, ఆదదే = గహీంచెను అస క్రః = అనాసక్తుడై , సుఖమ్ = సుఖాన్ని 
అన్వభూత్ = అనుభవించెను. 

శా 
చ|. ఈ శ్లోకంలో అత సత్వాన్ని అనువదించి ఆత్మరక్షణం, అనాతుర 

త్వాన్ని ఆనువడించి ధర్మ సేవనం, అలుబ్బృత్వాన్ని అనువదించి ఆర్థ గహణం, 
ఆస కత్యాన్ని అనువదించి సుఖానుభవం విధించ బడ్డాయి, ఆఅందుచెత విధింష 
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బడే ఆత్మరక్షణాదులకు ప్రాధాన్యం కా బట్టి [తాసాభావం మొదలైనవాటికి విధే 

యత్వం లేకపోయినా దోషం లేదు, ఇక్కడ అత్య కత్యాన్ని అనువదించి మరేదీ 

విధింపబడడ ౦లేదు. అందుచేత విడ వకపోవడానికే విధేయత్యం వచ్చేటట్లు చూడాలి 

అని భావం, 

వృ. 16. విరుద్దమతికృద్యథా- 

ళో సుధాకరకరాకారవిశారదవిచెష్టితః, 

అకార్యమిత్ర మేకోఒసౌ తస్య కిం వర్ష్ణయామ హే. 165 

వృ. అత 'కార్యం వినా మ్ తమ్' ఇతి వివక్షితమ్. “ఆకా రే 

మ తమ్” ఇతి తు (పతితిః, 

వ్యా. “విరుద్దమతికృత్ "అనగా చెప్పద లచినదానికి విరుద్ధ మెన భావాన్ని 

కలిగించేది అని ఆర్థం. ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

సుధా ఇతి :- సుధాకర కరాకార విశారదవిచేష్టితః = చందుని కిరణముల 

వంటి ఆకారం గల(నిర్మల మైన పగల్భమైన చేష్ట గల, ఆసౌ = ఇతడు, ఏకః 

=బఒక్క-డే, అకార్యమి[తమ్ కార్యం లేకుండా (స్వార్ధ చింత లేకుండా)మి తుడు, 

తస్య = వాసికి, కిం వర్ణయామ హె = ఏమి వర్ణింతుము ? 

అత ఇతి :- ఇక్కడ “కార్యం లేకుండా"అని చెప్ప దలచిన ఆర్థం. కాని 

“చెడ్రపనిలో మి తుడు” ఆనే అర్తం స్పురిస్తూన్నది. ఆందుచేత ఈ పదం విరుద్ద 
a 

డె 2 

మతికృ త్యదోషదుష్టం. 

వృ. యథా వా- 

న్లో, చిరకాలపరి ప్రా పలోచనానన్దదాయినః, 

కానా కా నస్య సహసా విదధాతి గల(గహమ్. 186 

వృ. ఆత “కణ్మగహమ్ ఇతి వాచ్యమ్. 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

చిరకాలేతి :. కానా = కొంత, చిరకాలపరిపా ప్రలోచనానన్లదాయినః = 
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చిరకాలానికి వచ్వినవాడూ, నే తాలకి ఆనందం ఇచ్చేవాడూ ఆయిన, కాన్తస్య = 
లు ఒ ఖా 

'పియనియొక;.., గల్మగహమ్ = గల గహమును (కంఠాలింగనమును), సహసా 

ఏ. 'గల్మగహి శద్రానికి ఒకానొక రోగం అని ఆర్థం. అది రూఢ్యర్థం. 

“రూఢి; యోగమహాపహరతీ"[రూఢ యోగాన్ని హరిస్తుంది)అనే న్యాయం |ప్రకొరం 
ఆ అర్హమే చెప్పా లి. అందుచెత ఇక్కడ ఈ పదం చెప్పదలచిన' కంఠ(గహణం' అనే 

ఆర్జాన్నీ కాక విరుద్దమైన ఆర్హాన్ని చెపుతుస్నడి. 

శో. న(తసం యది నామ భూతకరుణాసంతానశానాత్మనః 
రా అవ 

న వాంరుజతా యం! see 

తు 

చై 

నేతి :- మహావీరంచరితంలో రాముడు శివధనుర్భంగం చేసినట్టు విన్న 

పరశురాముడు కోపంతో ఆంటూన్న మాటలు. ధనుః == ధనస్సును, వ్యారుజతా= 

భగ్నం చెసిన, తేన == ఆ రామునిచేత, భూతక రుణాసంతానకాన్తాత్మ నః = భూత 

ములపె కరుణయొక్క వై రంతర్థంచేత శాంత మైన ఆత్మ గల, భగవత: == 

పూజ్యుడైన, దేవాత్ == దేవుడైన, భవానీపతేః = మహేశ్వరునినుండి, న |త సం 

యది నామజ భయము పొండబడకపోవచ్చును. మదాన్షతార క వధాత్ = మదాంధు 

డైన కార కుణ్ణి చంవడంవలన, విశ్వస = జగత్తుకు, దతోత్సవః = ఇవ్వబడిన 

ఉత్సవం గల, తత్వుుతః। = ఆ మహేశ్వరుని ప్కుతు డైన, స్క-న్టః = కుమార 

స్వామి, అథవా = లేక, శిష్యః = శిష్యుడను, స్కన్లః ఇవ = కుమారస్వామి వలె, 

[ప్రియః = పియుడనూ అయిన, అహమ్ = నేను, కథమ్ = ఎట్టు, విస్మృతః = 

మరవబడినాడు(ను)? 



ఆ చేతి :_ ఇక్కడ “భవాసిపతి'శబ్దం 'భవానియొక _ మరొక భరి అనే 

వి. *వవాసీ' అనగా '*భవుని భార్య' అని అర్థం. “భవానీపతిక అనగా 

'భవుని భార్యయొక్క భర్తి అని ఆర్థం, ఆ మాటవల మరొక భర అనే విరు 

దార పతీతి కలుగుతుంది అని ఆరం, 
అథ (ఎ 

వృ. యథా వా- 

ల్లో, గోరపి యద్యాహనతాం (ప్రా ప్పవతః సో=పి గిరినుతాసింహా 

సవిధే నిరహంకారః పాయాద్యకః సోఒమ్బికారమణః, 168 

వృ. ఆత “ఆమ్బికారమణః' ఇతి విరుద్దాం ధియముత్సాదయతి. 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 

గోరపీతి :. యద్వాహనతామ్ = ఎవనికి వాహనత్వాన్ని, పా ప్రవతః = 
పొందిన, గోః = ఎద్దుయొక్క, సవిధేఒపి=సమీపంలో కూడ, సః=జ, గిరిసుతా 
సింహో౬ఒపి = పార్యతీయొక్క._ సింహం, నిరహంకారః = అహంకారం లేనిడో, 

సః = అట్టి, అమ్బికారమణః = పార్వతి భర్త, వః= మిమ్ములను, పాయాత్ = 

రక్షించుగాక. 

ఆృతేతి :. ఇక్కడ “అమ్బికారమణః'అనేది విరుద్దమైన మతిని కలిగించు 
చున్నది. అమ్బికా అనగా తల్లి అని కూడా ఆర్థం. ఆమెను రమింవచేసే జారుడు 

అనే విరుదారం 1 పతీతం అవుతున్నది. ఆంచుచేత ఈ పదం విరుద్గమతికృ తః 
Cc ఢి (ఎ) —_3 

దోష దుష్టం, 

అవ క్రిష్టత్వం మొదలైనవి మూడూ సమాసగతాలే కాని వ్య స్తపదాలలో 

ఉండ వని, (శుతికటుత్యాదులు మాతం సమాసగతాలు కావచ్చును, వ్య సపడ 

గతాలు కావచ్చును అని చెప్పబడింది. వాటికి వ్య సపదగతాలకే ఉదాహరణలు 

చూపబడ్డాయి. ఇప్పుడు సమాసగత|జతిక టుత్యానికి ఉదాహరణం చూప 

తున్నాడు. 

వృ. [శుతికటు సమాసగతం యథా- 
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శో పొదూరేచ సుధాసాన్లతరజితవిలోచనా, 
లం “ద 

బది ర్ని రాందన ౭౬యం క కాలళ్చ సమషపాగతః,. 169 
యా యూ ర] 

వృ. వవమన్యదపి జ్లేయమ్. 
చో 

వా౭. సా ఇతి 2౬. సుఢధాహనంతరజితవిలోచనా = మృరంత్ దట మెన 
౬ ది/ ౧ టపా 

న! గల 

అ 

దూరంలో ఉన్నడి. బరి ర్నిర్తాాదనః == నెమళ్ళను ర్వనింవడేనే, అయమ్_ ఈ, 

కాల; చ= కాలం కూడ, స గ = వచినది 

1 29 ధంగానే సమాసగతాలైనచు చ్కుతస ంస స్కతిత్యాది దోషాలను కూడా 

ఆవ. పెన చెప్పిన పదదోషాలనే మి పదై కదేశంలోను అతి 

దేశిస్తున్నాడు. ఒకదానికి సంబంధించిన విషయాలు చెప్పి అవే ఇతరమైన వాటిలో 
కూడా ఉంటాయి అని చెప్పడం అతిదేళం.. 

కా. అవాస్య చ్యుతసంన్యారమస మర్గం నిరరకమ్, 

వా క్యేఒపి దోషాః స న్హేతే పదస్యాం శేఒపి ౩3చన. 58 

ఖ్ _ ‘ ఛో > Vu జీ వ్యా. చ్యుతసంన్కారమ్ = చ్యుతసంన్మారత్వాన్ని, ఆసమర్థమ్ = ఇస 
ఖ్ కారనం జ ళా (2 షె 

మర్ద త్వాన్ని, న్రర్ణకమ్ = సరర్థకర్వాష్ను ఆ అలా? జ విడచి (మినవోయించి), § 
నడిపి = కాంక్షనానావదస సమూహరూప మైన 

కెచనేతి :. కెచన ఆగడంచేత కొన్ని మాతమే కాని అన్నీ కాదు అని 
ఆరం. !కమంగా ఉదాహరణాలు. 

ల్లో, మ ౬ధై కష వేదాంస్ర్రీదశానయష్ట 

పిత్తూన కార్చ్చీత్ సవమమం స బనూన్, 
౨ ధి 
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వ్యజిష్ట షడ్వర్గ మరం స్త సీత 

సమూలభఘాతం న్యవధీదరీంశ్చ. 170 

వ్యా. స ఇతి :. ఇది భట్టికావ్యం పథమసర్గలో దశరథుణ్ణి వర్షించే క్లోకం., 

సః అతడు, వేదాన్ = వేదాలను, అధ్ర్యైష్ట = అధ్యయనం చేశాడు. తీదశాన్ = 

దేవతలను, అయష్ట = పూజించాడు, పీతగాన్ = పితృదేవతలను, ఆకార్చ్సీత్ = 

తృ ప్రిపరచాడు. బన్టూన్ = బంధువులను, సమమం స్త=సన్మానించాడు. షడ్యరమ్ 

చా కాము కోధలోభమోహమద మాత్సర్యా లనే అరిషడ్వార్షాన్ని, వ్యజేష = జయిం 

చాడు. నీతౌ = నీతియందు, అరం స్త = క్రీడించాడు., ఆరీన్ చ = శ్యతువులను 

కూడ, సమూలమాళమ్ = సమూలంగా నించేటట్లు, న్యవధీత్ = వధించాడు. 

ఇక్కడ |శుతికటు త్యం ఆనేకపదాలలో ఉండడంచేత వాక్యదోషం. 

అవ. వాక్యగ తమైన ఆ|పయుక త్వదోషాన్ని ఉదా హరిస్తున్నాడు. 

శో స రాతు వో దుశ్వ్యవనో భావుకానాం పరమృరామ్, 

అనేడమూకతాదె $శ్చ ద్యతు దోషెరసంమతాన్. 111 

వృ. అత దుశ్చ్యవనః ఇన్ద్రః; అనేడమూకో మూకబధిరః, 

వ్యా. సః దుశ్చ్ణవనః = ఆ ఇం[దుడు, వః= మీకు, భావుకానామ్ = 

కల్యాణములయొక్క-, పరంపరామ్ = పరంపరను, రాతు = ఇచ్చుగాక , ఆసం 

మతాన్ = మీ ఆనిష్టులను, శ[తువులను, అనేడమూకతాదై్యః = చెవుడు మూగ 

తనం మొదలై నవాటిచేత, ద్యతు = ఖండించుగాక, పీడించుగాక. 

ఆతేతి ఫ్ ఇక్కడ దుశ్చ్యవనః అనగా ఇం|దుడు. ఆనేకమూకః=మూగ 

తనం చెముడు ఉన్నవాడు. 

. వి. “సం కన్లనో దుశ్చ్యవనః తురాషాణ్మే ఘవాహనః”| అమరుడు) ఆని, “అనేడ 

మూక ఉద్దిష్షః థ్ వాక్ _శుతివ రితే” (మేదిని) అనీ నిఘంటువులలో పై ఆర్థాలు 

చెప్పబడినా “కవులు పయోగించరు గాన అవయుక త్యదోషం. 

అవ. వాక్యగత మైన నిహతార్థ త్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నా డు- 



ఇల్ 

ఆదిరుచిభాసంర సే భాతి తరామవనిప శోకః, 172 
జ్ 0 ఇట, 

వ. అత సాయకాదయః శబాః ఖడాబిభూచ ధయశఃపర్యాయాః 
జు (a రి OC (a 

ప_ రాజా! సాయకసహాయబావహో == ఖడ్గం. 

సహాయంగా గల దాహువు కలవాడవు, “మకరధ్వజ... ఆధిపతే ః” మక రధ్యజ = 

చుట్ట బడిన, కమా = భూమికి, అధిపతేః = (పభువూ 

అయిన తే = నీయొక్క, అబ్దకుచిభాస్వరః = చందునివంటి కాంతితో (పకాళి 
మ 

శద 

సూన్న, శొకః=కీరి , భాతితరామ్ == మిక్కిలి (పకాశిస్తూన్నది. 
కా! G&G రా 0] pr 

ఆ;తేతి :. ఇక్కడ ఖడం, సమ్ముడం, భూమి, చందుడు, కీర్తి అనే 

వాటికి పరాాయవదాలుగా పయోగించ బడిన నాయక. మకర ధ్యజ- క్షమా. అబ్బ 

శోక అనే పదాలకి వరసగా బాణం, మన్మథుడు, ఓర్పు, పద్మం, పద్యం అనే 

అర్థాలే (వసిద్ధిలో ఉన్నాయి. అందుచేత పిణికి నిహతార్హత్వదోషం. _పసిదృమైన 

అర్థమే ఆ పదం వినగానే స్పుకించి చెప్పదలచిన అర్ధాన్ని క కప్పివేస్తుంది. ఈ 

దోషం ఇక్కడ అనెకపదాలలో ఉన్నది కాబట్టి వా కృదోషం,. 

ఆవ. వాక్సగత మైన అను చికార్జత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

శ్లో॥ కువిన్షన్వం తావత్సటయసి గుణ[గ్రామమభితో 
కే దిశి దిశి చ మగ్నాస వ విభో, 

శరజ్యాత్స్సాగొరస్సు టవికటసర్వా జసుభగా 

| Co 

తథాపి త్వతీీ_రి! ర్భమతి విగతాచ్చాదనమిహ. 178 

వృ. ఆత కువిన్దాడిశ బ్బా౬ర్జాన్తరం పతిపాదయన్నుపళోక్యమా- 
యర్రా ఓ ద 

నస్య తిరస్కారం వ్యనక్తితి అను బికార్థః. 

వ్యా. కువిన ఇతి;. రాజాతో కవి అంటూన్న మాట లివి. విభో ఓ. 
0 

[వభూ! కుపిన్లః= భూమిని పొందిన, త్వమ్ == నీవు, గుణ్యగామమ్ == శౌర్యాది. 

గుణాల సముదాయాన్ని, ఆభిత$ = అంతటా, పటయసి = పటువై నదానినిగా- 



సప్త మోల్లాసం 
లిక 

చేయుచున్నావు. “పటుం కరోషి' అని వి! గహవాక్యం. ఏతే ఈ, నగ్నాః=సుతి 

పాఠకులు, దిశి దిశి = పతి దిక్కునందూ, తవ = నీయొక్క, యశఃజ కీర్తిని, 

గాయన్సి =గానం చేస్తున్నారు, తథాపీజఅట్టయినా కూడ , శ రజ్ఞ్యోత్స్నాగౌరస్సుట 

వికటసర్వాజ్గసుభ గా = శరత్కాలపు వెన్నెల వలె తెల్లని, స్పష్ట మెన, విశాల 

మైన సకలావయవములతో సుందరి అయిన, త్వత్కీ-ర్తి = సి కీర్తి, ఇహ = 

ఇక్కడ విగతాచ్చాదనమ్=పోయిన అచ్చాదనం కలు గునట్ల్టుగా, అడ్డు లేకుండగా 

[(భమతి = తిరుగుతున్నది. వ్యాజన్తుతి. 

వ్యంగ్యార్థం నయా కువిన్గః = నాలెవాడవై న, త్వమ్ = నివు, అధితకఃా 

ఆంతటా, పడుగూ పేక అమర్చి, గుణ[గామమ్ = దారముల సముదాయాన్ని ,. 

వటయసి = వస్త్రంగా చేస్తున్నావు, “పటం కరోషి” అని విగహం. ఈ నగ్నులు 

అనగా వస్త్రవిహినులు సీనుండి వస్త్రం లభించడం చేత అన్ని దిక్కులందు నీ 

కీర్తిని గానం చెస్తున్నారు. అయితే నీ క్రీర్రి మాతం వస్తాంచ్చాదనం లేకుండా: 

తిరుగుతున్నది. 

ఆ తేతి :_ ఇక్కడ పెన చూపినట్టు కువిందాదిశ బ్బాలు మరొక ఆర్హాన్ని 

ప్రతిపాదించడం ద్యారా వర్ణించ బడే రాజుయొక్క తిరస్కారాన్ని సూచిస్తూ 

న్నాయి. అందుచేత ఆనుచితార్థత్యం. ఒక మహారాజును పట్టుకొని స్వు బట్టలు 

శే సే సాలెవాడవు అనడం అయుకం౦ కదా? 

ఆవ. వాక్యగత మైన అవాచకత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

శ్లో! పాభభాడ్విష్టుధామాప్య విషమాళ్వః కరోత్యయమ్, 

ని(ద్రాం సహాస్రపర్ణాసాం పలాయనపరాయణామి. 174 

వృ. అత [ప్రాభ్యభాడ్విష్టదామా-విషమాశ్వ-నిదా-పర్డశబ్బాః 

(పకృష్ణజలదగగన సపాశ్వసంకోచ దలానామవాచ కాః. 

వ్యా. ప్రాఖతి 3. ఆయమ్ = ఈ, విషమాశ్వుః = చేసి సంఖ్య గుజ్జిములు- 



లిశి2 కావ్యపకాళ 

నిదామ్ = ముకులీభావాన్ని, ప ాయనపరాయణామ్ = పారిపోవడంలో ఆస క్రి 

కలదానినిగా, కరోతి = చేయుచున్నాడు. 

ఆతేతి : వు ఇక్కడ వ్యాభభాడ్ - విష్ణుధామ.- విషమాశ్వ- న్నిదా- పర్ణ శబ్దాలు 

(పక్ళష మైన మెమం, ఆకాశం, ఏడు గుజ్ఞాలు గల సూర్యుడు, సంకోచము, దళాలు 
ర్ — 

అనే అరాలను చెహువు. ఆందుచెత ఈ ఐ వాకశ్టంలో ఆవాచక త్వం ఆనే దోషం 

ఉంది, 

ఆవ. మాడు రకాల ఆశీలాలలో వాక్యగత మైన దీడాజనకాశ్లీ లానికి ఊదా 
ళా క్ు (ఇ 

హరణం చూపుతున్నాడు, 

థో॥ భూపతీరుప నసర్పసి, కవమ్బనా వామలోచనా, 

కత త్రుహ రణోత్సాహవతీ మోహనమాదధా. 175 

వృ. ఆత ఉపసర్పణ[,పహరణ మోహనశ బ్దాః (వీడాదాయిత్వా 

దర్తీలాః. 

వ్యా. భూవతేః ఇతి :. వామలోచనా = శ్యతువల విషయంలో విరుద్దా 

లైన నేతాలు గలది, ఉపసర్పన్స్ = శృతువులకు అభిముఖ౦గా నడుస్తున్నదీ 

ఆయిన, ఖభూపళేః = రాజుయుక్క_, కమ్బనా = "సేవ, తత త్పహరణజోత్సాహవతీ 

= ఆయా ఆయుధాల [పయోగంలో ఉత్సావాం కలదై, మోహనమ్ == శతు 

సంమోహనమును, ఆదధౌ = చేసెను. 

వ, ఇక్కడ (ప్రయోగించిన శద్దాలవల్ల మరొక ఆర్థం గమ్యం అవుతున్న ది. 

ఊపసర్పనీ = రతేచ్చతో సమీపిస్తున్న, కమ్సనా = కంపాన్ని కలిగించే, వామ 

లోచనా = సుందరనే [తీ ఆయిన నాయిక, తత్త తృహరజోత్సాహవతీ = కామ 

శాస్త (వసేద్దాలెన ఆ యా తాడనములయందు ఉత్సాహం కలదై, భూపళేః = 

రాజుకు,  మోహనమ్ = మైథునవిలాసాతిశయాన్ని, ఆదధౌ = చేసినది. ఈ 
విధంగా ఇక_డ [వీడాజనక మైన అ క్రీలత్వదో షం ఉన్నది. 

ఆవ, జుగుప్పాజనకా శీలానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ఖో తేనె నై కర్వాన, ౦ సమళశ: ని పరోత్సర్గం చ భుజ్ఞతే, 

ఇతరార్థ( గక వ యేషాం కవీనాం స్యాత్సవర, నమ్. 176 



ఆన ఆడ జ 
సపృమోల్దానం ర్రీల్రిర్లి 

వృ. అత వాన్తోత్సర్గ పవర నళబ్దాః జుగుప్పాదాయినః. 

వ్యా. తే ఇతి :- యేషాం కవీనామ్ = ఏ కవులకు, ఇతరార్భ గ హే == 
ఇతరకవుల అర్జాలను (గహించడ మునందు, (పవర్తనమ్ = _చవేవృత్తి, స్యాత్ = 

అగునో, తే = వాళ్ళు, అనై్వైః== ఇతరులచేత, వాన్లమ్ = కక్కబడినదానిసి, 

సమశ్నని = తినుచున్నారు. పరోత్సర్లమ్=పరుల మలమును, భుజ్జాతే చ- తిను 

చున్నారు కూడ. 

ఆతేతి వం ఇక్కడ వాన -ఉత్సర్గ_ -పవర్శ న శబ్దాలు జుగుప్సను కలిగి 

సున్నాయి. మొదటి రెండు పదాల వాచ్యార్థ మే జాగుప్పాకరం, “పవరని కబ్జా 

నికి పురీషోత్సర్షం అనే రెండవ ఆర్థం కూడా ఉన్నది. ఆది స్పురించడంచేత 

ఆది జుగుప్పాకరం. 

అవ. అమంగశళశకర మైన అశ్రీలానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో పితృవసతిమహాం (వ్రజామి తాం 

సహపరివాజనేన యత్ర మే, 

భవతి సపది పావకాన్వయే 
హృదయమ శేషితళోకళశల్యకమ్. 177 

వృ. అత పితృగృహమిత్యాదౌ వివక్షితే శ్మళశానాది|పతీతావ 

మజ్లలార్గత్యమ్. 

వ్యా. పితృవసతిమితి :_ భర గృహంలో కష్టాలు పడుతున్న ఒక త్రీ 

అంటూన్న మాటలు. అహమ్ = నేను, పరివార జనేన సహ = పరివార జనంతో 

కూడ, తామ్ = ఆ, పితృవసతిమ్ = తం| డిగృహమును గూర్చి, |వజామి == 

వెళశ్ళిదను, యత = ఎక్కడ, పావకాన్వయే = పవిత్రులైన తర్మడి మొదలైన 

వారితో సంబంధం కలగగా, మే హృదయమ్ = నా హృదయం, సపది == 

వెంటనే, అశేషితశోకశల్యమ్ == శేషం లేకుండా చేయబడిన శోక మనే శల్యం 

కలదిగా, భవతి = అగునో. ఇది వివక్షీతార్థం. ఇక్క-డ “పితృవసతిమ్' “పాప 

కాన్వయే' అనే పదాలకు. “శ్మళానం” “అగ్ని తో సంబంధం” ఆనే అర్ధాలు కూడా 

ఉండడం చేత “నేను శ్మశానానికి వెడతాను; అక్కడ చితాగ్నిలో పడడంతో 
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సేశ్రి4 కావ $[పకాళ 

నా హృద యశోకం ఆంకా తొలగిపోతుంది” అనే అమంగళకర మైన ఆర్థం [(పతీయ 

మానం అవడంచేత ఇక్కడ ఆర్డీ లత్వదోషం. 

అవ, వాకగ తమైన సందిగత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నా డు_ 

శో సురాలయోల్లాసపరః (పా ప ప్పపర్యాప్ప కమ్బనః, 

మార్గణప్రవణో భాస్వద్భూతిరేష విలోక్యతామ్. 178 
a 

వృ. ఆత కిం సురాదిశబ్లాః దేవసేనా.శరవిభూత్యర్థాః కిం మది 

రాద్యర్థాః ఇతి సందేహః. 

షించుటయందు ఆసక్తుడు, [పావ్వపర్శాపకమృ్పనః = పొందబడిన, సరిపోవునంత 

సైన్యం కలవాడు, మార్గణ,! పవణః = బాణాలయందు, ఆస క్తి గలవాడు, భాస 

ద్ఫూతిః = |వకాశించుచున్న ఐశ్వర్యం కలవాడూ అయిన, వ్షః = ఇతడు, విలో 

క్యతామ్ = చూడబడుగాక . జెప్ప దల చిన ఆర్థం ఇది. 

వ్యా. సురాలయేతి ;.. సురాలయోలాసపరః _ దేవాలయమునందు సంతో 
య 

సూరాలయోల్హాసప ఏ = మద్యగ్భహంలో ఆనందించుటకు ఆసక్తి గల 

వాడు, పా ప్రపర్యాప 5 కమృనః = పొందబడిన సరిపోవునంత కంపం కలవాడు, 

మార్గణ!పవణః = యాచించుట యందు ఆస క్రి గలవాడు, భాస్వద్భూతిః = [పకా 

శిస్తూన్న భస్మం (బూడిద) కలవాడు అయిన ఇతడు చూడబడు గాక అని 

మరొక ఆర్థం వస్తూన్నది. 

అతేతి వ. ఇక్కడ సురాడి శబ్దాలు దేవ. సేనా బాణ. వైభవా లనే 
ఆరాలు కలవా లేదా మద్యం మొదలైన ఆరాలు కలవా అని సందేహం. 
అందుచేత ఈ వాక్యంలో సందిగ్దారత్వదోషం. 

ఆవ. వాక్యగత మైన ఆ పతీతత్వదోషానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

శ్లో॥ తస్యాధిమా(తోపాయస్య తీ(వనం వేగతాజుషః, 
దృఢభూమిః (ప్రియప్రాపా యత్నః స ఫలితః సఖే, 170 
వృ. అతాధిమాతోపాయాదయ; శబ్దాః యోగశాస్త్రమాత 

పయుక్త త్వాత్ అపతీతాః, 



సప్తమోల్హాసం లిస్ట్ 

వ్యా. తస్వేతి :. సఖే= ఓ స్నేహితుడా! అధిమ్మాతోపాయస్య = ఆత్య 

ధిక మైన యమనియమాద్యుపాయాలు కలవాడు, తీవసంవేగతాజుషః = త్మీవమైన 

వైరాగ్యం కలిగి యుండుటను లేదా తీవమైన ఉపాయానుష్టానశ్మీ ఘత్యం కలిగి 

ఉండుటను పొందినవాడు, ఆనగా తీవమెన వైరాగ్యం ఉన్న వాడు లేదా తీీవమెన 

ఉపాయాలు శీఘంగా చేసేవాడు అని ఆరం. తస్య=వానియొక్క, పియ పాపా 

=| పయ మైన ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందడంలో. దృఢ భూమిః = దృఢ మైన 

భూమికగల, సః యత్నః = ఆ యత్నం, ఫలితః = ఫలించింది. ఇక్కడ ఉన్న 

అధిమ్నాతో పాయాది ఓ పారిభాషికళబ్దాల అర్థం తెలియగోరువారు ఆస్మద్విర చిత 

యోగదర్శనాంధవ్యాఖ్య బాలానందిని చూడవచ్చును. 

ఆతేతి : :_ ఇక్కడ ఊన్న అధిమాతోపాయాదిశబ్దాలు , ఆదిశ బ్రంచేత 

“తీ వసంవగ” “దృఢభూమి' శ్షణాలు యోగశాస్త్రంలో మ్మాతమే [పయోగించ బడ 
(a) 

తాయి. అందుచేత అ పతీతాలు. 

ఆవ. వాక్యగత [గామ్యతాదోషానికి ఉదాహరణ చూపుతున్నాడు. 

శో తామ్బాలభృత గల్లోఒయం భల్లం జల్బతి మానుషః, 

కరోతి ఖాదనం పానం సహైవ తు యథా తథా. 180 

వృ. అత గల్హాదయః శబ్దాః గామ్యాః. 

వ్యా. తామ్బూలేతి : ఫం తామ్బూలభృతగల్లః = తాంబూలంచేత నింపబడిన 

బుగ్గ గల, అయం మానుషః = ఈ మనిషి, సహైవ == కూడానే, తాంబూలచర్వ 

ఇంతో పాటు, యథా = ఎట్టు, ఖాదనమ్ = నమలడం, పానమ్ = (తాగడం, 

కరోతి = చేసాడో! తథా = అపే, భల్లమ్ = = బాగుగా, దీనికి అనుగుణంగా , జల్పతి 

= పేలుతున్నాడు. 

అ|తేతి :_ ఇక్కడ గల్దాది శబ్దాలు (గామ్యాలు. 

వి. విదగ్దులు గండస్థలం మొదలైన అర్థాలలో 'కపోలి మొదలైన శబ్లాలే 

(ప్రయోగిస్తారు కాని గల్హాది శబ్దాలు [పయోగించరు. అందుచేత గల్ల. భల్ధ- మానుష 

ఖాదన. పానశబ్దాలు (గమ్యాలు. 

జల్ ఇ 

అవ, వాక్యంలో ఊన్న నేయార్థత్వానికి ఉదాహరణం ఇస్తున్నాడు. 



886 కావ్య పకాశ 

శో వస్త్రవె డూర్యచరణె 8 క్షతసత్వరజఃపరా, 
య రా ఇ. ది 

నిష్క_మ్బారచితా నేత్రయుద్దం వేదయ సాం (ప్రతమ్. 181 
థె 

పాడై? క్షతతమా ఆచలా భూః కృతా 

+ సఖురాలి మాట లివి :_ వస్త్ర వెడూర్య 

చరణై:ః- వస్త్రం అనగా అంబరం; అవగా ఆకాశం, వైడూర్యం అనగా మణి, 

వన్తవై డూర కం అనగా ఆంబర మణి, సూర్యుడు, వస్త్రవై డూర్యచరణెః = 

సూర్యుని హైడాలచేత, క్షతసత్తకరజః పరా సత్త్యరజఃపరం అనగా సత గుణ 

రజోగుణాలకంటె భిన్న మైన తమోగుణం, అనగా చీకటి. క్షతసత్త రజః పరా= 

తొలగించబడిన చీకటి గలదిగా, నిష్కమ్వా అనగా కంపం లేనిది. అనగా 

ఆచల, అనగా భూమి; రచితా= చేయబడినది. సాంపతమ్ == ఇప్పుడు, నేత 

యుద్దమ్ = యుద్దం అనగా ద్వంద్వం. ఇద్దరి మధ్య యుద్దం జరుగుతుంది కదా. 

న్మేతయుద్దం అనగా నేత దంద్యాన్ని, వేదయ = బోధింపకేయుము, తెలుపుము. 

అతేతి :. ఇక్కడ “సూర్యుని పాదాలచేత భూమి తొలగిపోయిన చీకటి 

కలదిగా చేయబడింది; అందుచేత నెతద్యంద్యాన్ని తెరువుము అనే అర్థం 

నేయార్థం. వస్ర్ర-వై డూర్య-చరణ. సత్వర జఃపర-నిష్కమ్చా-యుద్ద. వేదయ అనే 

వదాలకు ఇక్కడ తమ వాచ్యార్గం కుదరదు. అందుచేత అమృర.రత్న_పాద 

తమః- అచలా._ద్వన్ల్మ.-బోధ య పదాలు లక్షణచేత చెప్పబడుతాయి. అవి, లక్షణా 

బోధితాలెన ఆ పదాలు వరసగా ఆకాశమణి.కిరణ. ఆంధకార-భూమి-యుగల 

ఉద్దాటయ ఆనే అర్జాలను ఉపస్థాపింపచేస్తాయి అందుచెత ఇది లక్ష్షితలక్షణ. ఈ 

విధంగా _శమపడి, రూఢి పయోజనాలు లేకపోయినా లక్షణను అంగీకరించి 

అర్థాలు చెప్పాలి గాన నేయార్గత్యదోషం. 

ఆవ, వాక్యగత మైన కిషత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

లో ధమ్మిల్రస్య న కస్య (పేక్ష్యు నికామం కుర జళా బాత్యుః, 

రజ్యత్య పూర్వబన్ధవ్వ్యుత్స తే ర్మానసం కోభామ్. 182 



సప్త మోల్దాసం ప్రి” 

వృ. అత ధమ్మిల్రన్య కోభాం (పేక కస్య మానసం న రజ 

ప్రీతి సంబనే క్తి క్రి ష్టత్యమ్. 

వ్యా . ధమ్మిల్లస్య ఇతి ;_ కురజ్జశాబామ్యాక = లేడీ పిల్ల కన్నుల వంటి 

కన్నులు గల ఈమెయొక ౫, అవూర్వబన్దవ్యు త్పత్తేః = కొత. దైన బంధము 

యొక్క విశిష్టమైన సంబంధం గల, ఢమ్మి ల్హస్య= ముడి వేసిన కేశపాశంయొక 3, 

శోభామ్ = శోభను, ,పేక్ళు= చూచి, కస్య = ఎవనియొక్య మానసమ్ = 

మనస్సు, న రజ్యతి=రంజితం కాదు? 

అతేతి వ్ ఇక్కడ “ధమ్మిల్లంయొక్క శోభను చూచి ఎవని మనస్సు 
యా 

అనురక ౦ కాదు” అని సంబంధంలో (అన్వయంలొ) కిషత్వం ఉన్నది. పదాలు 
—_ “రము 

దూరధూరంగా విసిరి వేసినట్టు ఉండడం చేత శోకం వి న్న వేంటనే పదాల అన్వయం 

కుదరదు ఆని ఆర్థం. 

ఆవ. వాక్యగత మైన అ విమృష్టవిధేయాంశ త్వానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు. 

లో న్యక్కారో హ్యయమేవ మె యదరయస సక ప్యసా తాపసః 

సోఒప్యతై. వ నిహని, రాక్షసకులం జీవత హో రావణః, 

ధిక్ ధిక్ శ(క్రబితం "ఫ్రబోధితవతా కిం కుమృకర్ణేన వా 

స్వర్గ గ్రామటికావిలుభినవృథోచ్చూనై * కిమేభిర్భుజై * 188 

వృ. అత “ఆయమెవ న్యక్క్యారః' ఇతి వాచ్యమ్. ఉచ్చూనత్వ 

మాతం చానువాద్యం న వృథాత్వవి శేషితమ్. అత చ శబ్దరచనా విప 

రీతా కృతేతి వాక్యస్యైవ దోషః న వాక్యార్థస్య, 

వ్యా. న్యక్కారః ఇతి :. రాముడు రాక్షససంహారం చేస్తూన్న సమయంలో 

రావణుడు తనలో ఆనుకుంటూన్న మాటలు. ఈ శ్లోకం హనుమన్నాటకంలోనిది. 

మే== నాకు, ఆరయః ఇతి యత్ = శతువు లుండడం ఆనే మాట ఏది కలదో, 

అయ మేవ = ఇదే, న్యక్కారః = అవమానం, త తాపి = అందులోనూ, తాపసః.= 

తాపసుడైన, ఆసౌ = ఈ మానవుడు శ|తువు. సోఒపి= అతడు కూడా, అతై 9వ 

22) 
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= ఇక్కడనే, రావసకులమ్==రాక్షససముదడాయాన్ని, నిహన్ని = చంపుతున్నాడు, 

ఆహో = ఏమి ఆశ్చర్యము! రావణః == రావణుడు, జీవతిజబీవించియే ఉన్నాడు! 

ను గూరా, ధిక్ ధిక్ = నింద అగుగాక. | పబోధితవతా 

భకరునిచేత, కిం వా= ఏమి [పయో 

a 

|| గ | ర PA ణు ట్ పగ జ్ 
Ef Pl UX ah Rగ || లై 0 

స్వర్గం అనే చిన్న [గామాన్ని / టికావిలుబనవృథిచ్చూనై క 
మంగ టా టి & కూ 

దోచుకోవడంచే వరంగా బలిసిన, టి = 
[ము 

ఏమి పదూజనం? 

అ తేతి = ఇక్కడ “ఆయమేవ న్యక్కారణి అని చెప్పాలి. ఉచ్చూనత్వ 

మ్యాతాన్నే ఆఅనువదించాలి కాని వృథాత్వంతో విశషితమైన ఉచ్చూనత్వాన్ని 

అనువడించకూడదు. ఇక్కడ శజ్జాల కూర్చు విపరీతంగా చేయబడింది. ఆందు 

చేత ఇడి వాకదోష మే కాని వాక్యార్గదో షం కాదు. 

- 'అయమ్' ఆనగా నాకు శ;తువు లుండడం,. డాన్ని అనువదించి 

a డి. అందుచేత ఆనువదించ బడేదానిని ముందు, విదే 

యాన్ని తరవాత ! వయోగించి వాక్యనిర్మాణం చెయ్యాలి . “అనువాద్యాన్ని చెప్ప 

కుండా విధేయాని) పతిపాదించకూడ దు” ( ఆనువాదమనుక్ త్రైవ న విదేయము 

దీరయేత్) ఆని సియమం. అందుచెత 'అయమేవ న్యక్కారః' అనాలి కాని 

'న్యక్కా రో హ్యయ మేవి అనకూడదు. ఇది వ్యస పదాలలో ఉంది కాబట్టి వాక్య 

గత అవిమృష్ణవిడియాంశత్వదో షం. 

పూర్వం “మూర్జ్నామ్' ఇత్యాది శ్లోకంలో(159) చెప్పినట్లు “వృశోచ్చూ నెఃి 
అసి సమాసం చేయడంచేత వృఠాత్యం కూడా ఉచ్చూనత్వంతో పాటు అనువాద్య 

కోటిలో పడిపోయినది. ఆందుకేత విడేయం కావలసిన ఆది (నా భుజాలు బలిసి 
ఉండడం వృథా అని చెప్పి విధేయంగా చేయవలసిన అది) విధేయం కాకుండా 
ఆయిపోయింది. ఇది పదగత (సమాసం వదం కాబట్టి) ఆవిమృష్ట విధేయాంశత్వ 
దోషం అని వసంగవశాక్ ఆ విషయం కూడా వృత్తిలో చెప్పబడింది. వాక్య 
గత అవిమృష్టవిదేయత్వానికి “న్యక్తారో హ్యయమ్' అనేది మాతమె ఉదాహరణం. 

మరొక విషయం ఏమనగా ఈ దోషం పదాల కూర్పులో చైపరీత్యంవల 
వ్ హో 

ఏర్పడింది గాన వాక్యదోష మే. పదాలు ఎలా కూర్చినా వాక్యార్థం ఒక టే కాబటి 
వాక్యార్థ దోషం కాదు. ల 
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ఆవ. మరియొక ఉదాహరణం చూపుతున్నా డు- 

శో అపాజసంసరి తరజితం దళ్ 
ళం hh a a 

ర్భృవోరరాలాన విలాసి వేలితమ్, 
Ca — ౧ (a ] 

విసారి రొమాజ్బునకజ్బుకం తనొ 
చ 

సనొతి యోజసౌె సుభగస వాగతః, 184 

వృ. ఆత యో౭.సౌావితి పదద్యయమనువాద్యమా(త| పతీ తికృత్. 

వ్యా. అవాజెతీ:. నాయకుడు రానున్నాడు అని నాయికతో సఖి 

అంటూన్న మాటలు. యః= ఏ, సుభగః= సుందరుడు, తవ దృళశోః = నీ 

న్నెతాలకు, అపాజ్జసంసర్షి = నేేతాంతములతో కలిసే, తరజ్జితమ్ = వంకర 

చూపుల పరంపరను, [భువోః = కనుబొమ్మలకు, ఆరాలాన విలాసీ = వకము 

లైన ఆంతభాగములందు |పకాశించు, వేల్చితమ్ = ముణుచుకొనడాన్ని, తనోః = 

శరీరమునకు, రోమాక్బానకజ్బుకమ్ = రోమాంచం అనే కంచుకాన్నీ, తనోతి == 

చేయునో, అసౌ = అట్టి నాయకుడు, ఆగతః = వచ్చినాడు, 

అ|తేతి _ ఇక్కడ “యః అసౌ” అనే రెండు పదాలూ కూడ అనువాద 

మెనదాని (వతీతిని మాతమే కలిగిస్తాయి. 

వ “యః తనోతి అసౌ ఆగతః ఎవడు ఈ విధంగా చేస్తాడో అతడు 

వచ్చినాడు అని యచ్చట్దారాన్ని అనువదించి తత్ శబారపరామర్శకంగా “ఆసోి 
ఏ ® aro 

అనేది పయోగించి దానిని విదేయకోటిలో చేర్చడం రచయిత ఉద్దేశ్యం. కాని 
“యత రదోః నిత్యసంబన్లః"” అనే న్యాయంచేత యచ్చబ్దంచేత నిర్దేశింపబడి నదానిని 

పరామర్శించడానికి తత్శబ్దం మ్మాతమే (ప్రయోగించాలి. “యః తనోతి సః 

ఆగతః” అని అనాలి. తత్ శబ్దం కాక ఆదస్, ఇదమ్, ఏతత్ శబ్రాలలో ఏ శబ్ద 

మైనా యచ్చబ్దంతో “యః అసౌ” 'యః అయమ్ి “యః ఏషః ఇత్యాది విధంగా 

[ప్రయోగించినా సంబద్దత్వార్గ ౦ రాదు. పసిద్దత్వార్గ మే బోధించబడుతుంది. యః 

-ఆసౌ = (వసిద్దుడెన ఏ ఇతడు అని ఆర్థం. ఇతరవదాలు |పయోగించినా అడే 

ఆరం. అందుచేత ఇక్కడ విధేయవాక్యం ఆసంపూర్లంగా ఉన్నది, ఉద్దేశ్య విధేయ 
9 ణా చి 
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భావం స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. అందుచేత ఇక్కడ కూడా ఆవిమృష్టవిడే 

యాంశత్వదోషం అని భావం. 

ఈ సందర్భంలో మమ్మటుడు- “యత్రత్ శబ్దాల నిత్యసంబంధం; వాటిని 

(పయోగించినప్పుడే ఉద్దేళ్యవి విద్రయభావం ఉంటుందీ; ఉద్దేశ్యవిదేయ భావం కావా 

అనుకొన్న చోట యచ్చజ్ఞంతో ఆదస్, ఇదమ్, ఏతఛ్చజ్దాలు (ప్రయోగిస్తే కుదరదు” 

అని *తథాహి మొదలు 'తథాభూతమేవ తత్ శబ్దేన పరామృకశ్యతే' వరకు ఉన్న 

[గ్రంథంచ త సోదాహరణంగా, సవిస్తరంగా (వతిపాదిసున్నాడు. యత్తత్ శబ్దాల 

(పయోగంలో కొన్ని మెలకువలు కూడా సూచిస్తూన్నాడు- 

వృ. తథాహి_[పకాన వసి ద్దానుభూ తార్గవిషయస్త చృబ్లోయచ్చబో 
పాదానం నాపేక్షతే. [క మేణోదాహరణమ్- 

శో కాతర్యం కేవలా సీతిః శౌర్యం శ్వాపదచేష్టితమ్, 

అతః సిదిం స మేతాభ్యాముభా భ్యామన్వియేష సః 185 
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వ్యా. తథాహీతి ;. అడియుకమే కదా? ఉప కమించిన విషయాన్ని, 

(వసిద్ధమైన విషయాన్ని, పూర్వం ఆనుభవిం చిన విషయాన్ని పరామర్శించే తచ్చ 

బ్దిం యచ్చబ్ద(పయోగాన్ని అపేక్షించదు. ఈ మూడింటికీ వరసగా ఉదాహరణలు. 

కాతర్యమితి :. ఇడి రఘువంశం పదిహేడవ సర్గలో అతిధి ఆనే రాజును 

వర్ణించే శోకం. కేవలా = కేవలమైన, సీతీః == నీతి, కాతర్యమ్ == పిరికితనం. 

శౌర్యమ్ = కేవలశౌర్యం, శ్యాపద చేష్టితమ్ = (కూర మృగాల చేష్ట. అతః = 

ఆందువలన, సః= అతడు, సమేతాభ్యామ్ = కలిసీన, ఉభాభ్యామ్ = 'సితి. శౌర్యాలు 
రెండింటి చేతా, సిద్దిమ్ = కార్యసిద్ధిని, 'అన్వియేష = కోరెను. 

వి. ఆతిధథీని గూర్చిన వర్ణన వెనుకటి శో కాలలోనే [పారంభం అయింది, 

అందుచేత ఇక్కడ సః అని తత్శబం [ప్రయోగించినా దీనికి యత్శబ్దా పేక్ష 
లేదు. తోరాన్ని (పయో గించవలనీన వని లేదు. 

(వసిద్ధార్ధక మైన తత్ శబ్దానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

శో ద్వయం గతం సం(వతి కోచసీయతాం 

సమాగమ ప్రార్థనయా పినాకినః, 
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కలా చ సా కాన్మిమతీ కలావత 

స్వమస్య లోకస్య చ న్మేత్రకౌముదీ. 186 

వ్యా. ద్వయమితి ;_ దీని భావం వెనుక ఇవ్వబడింది (చూ శ, 182ఎ) 

ఇక్క_డ *'సాో అనగా “పసిద్ధమైన' ఆని ఆర్థం. అందుచేత ఈ తత్ శబ్దానికి యత్ళ 

జా పేక లేదు. 

అవ, అనుభూతార్శపరామర్శక మైన తత్శబ్దానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు. 

కో) ఉత్మ_మ్సిసీ భయపరిసలదంళుకానా 
భా t= ల =D 

తే లోచనే |(ప్రతిదిశం విధురే కీపన్రీ, 

[కూ రేణ దారుణతయా సహ నైవ దగ్ధా 

ధూమాసితేన దహనేన న వీక్షికాసి, 187 

వ్యా. ఉత్కమ్చిని ఖతి :- హర్షవర్జనుడు రచించిన రత్నావళినాటికలో 

వాసవదత్త ఆగ్నిదాహం వల్ల మరణించిన దని విన్న వత్సరాజు ఆమెను గూర్చి 

విలపిసూ ఆన్న మాటి లని చాలా మంది వ్యాఖ్యాతలు [వాసినారు, కాని |వస్తుతం 

లభ్యం అవుతూన్న రత్నావశిలో ఈ శోకం లేదని బాలబోధినీకారుడు. ఊత్క 

మినీ = వణకుచున్న దానవు, భయవరిస్టల దం శుకాన్తా=భ యంచేత కదలుతూన్న 

వస్తాంంతం కలదానవు, విధురే = భయా! కాంతములై న, తే ఆ, లోచనే = 

నేతాలను, (పతిదిశమ్ = అన్ని దిక్కులా, క్నిపనీ == పసరింపచేయుచున్న 

దానవూ ఆయిన నీవు, ధూమాన్ధితేన = రూమంచేత (గుడ్డిదిగా చేయబడిన, 

[కూరేణ == |కూరమైన, దహనేన = అగ్ని చేత, దారుణతయా == = [కూరత్వం చేత, 

న వీక్షితాసి = చూడబడలేదు; సహ'సెవ = వెంటనే, దగ్గా = కాల్చబడితివి. 

వి. ఇక్కడ తే” అనేదానికి నాకు వూర్యపరిచితములైన, నేను ఆనుభవిం 

చిన, అనగా పూర్వం ఎరిగి ఉన్న అని ఆర్థం. అందుచేత ఈ తత్ శబ్దానికి యత్కోబ్ద 

పయోగాపేక్ష లేదు. 

ఆయితే పె మూడు ఉదాహరణలలో యత్ శబ్దాన్ని (పయోగించవలసిన 

పని లేకపోయినా యత్ శబ్బం ఆ కేవలభ్యం అవుతుంది. అనగా యత్ శబ్దం ఉన్నట్లు 
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ఊహించుకొని ఆరం చెప్పుకోవాలి అని వ్యాఖ్యాతలు వివరించారు. “యః పూర్వో 

క్రగుణవాన్” ఎవడు పూర్వం చెప్పబడిన గుణాలు కలవాడో, సః=ఆ ఆతిధి ఆని 

మొదటి క్లోకంలోను “య్యాపసిద్దా” ఏది పసిద్ధమెనదో, సాజ ఆ చంద్రకళ 
అని రెండవ కోకంలోను, 'యే అనుభూతే” ఏవి అనుభవించబడినవో, తే ఆ 

నేతాలు ఆని మూడవ క్లాకంలోను యత్ శబ్దం ఉన్నట్టుగా ఊహించి ఆర్థం 

చెప్పాలి అని భావం. యత్శబ్దాన్ని పయోగించకపోవడంచేత సాకాంక్షత్వదోషం 

మాతం లేదు. 

ఆవ, తత్ శబ్దం ఎక్కడ యత్ శబ్ర పయోగాన్ని అపేకించదో చూపి 

కొన్నిచోట్ల యత్శ బ్లానికి కూడా తత్శబ్బ పయోగా పేక్ష ఉండ దని సోదాహర 

ణంగా నిరూపిస్తున్నాడు. 

వృ, యచ్చబస్తూత్త ర వాక్యాను గత త్వేన ఉపాత్త ; సామర్థ్యాత్ 
దు నాన్ తి 

పూర్వువాక్యానుగత స్య తచ్చబ్బస్యోపాదానం నా పేక్షతే. యథా 

శో సాధు చన్ద్రమసి పుష్కర ః కృతం 

మీలితం యదభిరామతాధికే, 

ఉద్యతా జయిని కామిసీముఖే 

తేన సాహసమనుష్టితం పునః, 188 

వ్యా. యచ్చట్ద ఇతి :- ఉత్తరవాక్యంతో సంబంధిం చినట్లుగా [పయో 

గింవబడిన యత్ శబ్ద మైతే సామర్శ్యంవలన పూర్వవాక్యంతో సంబంధించిన 

తత్ శబ్దింయొక్క (గహణాన్ని ఆ పేక్షించదు. అనగా పూర్వవాక్యంలో తత్ శబ్దాన్ని 

(పయోగించకపోయినా ఆక్షేపంచేత ఆది ఉన్నట్టు భావించి ఆర్థం చెప్పుకొన 

వచ్చును అని ఆర్థం. 

సారు ఇతి మ అభిరామతాధిక = మనోహరత్వంచేత అధికుడైన, చన్లం 
మసీ=చందుడు (ఉదయించుచుండగా), పుష్క రై ః= పద్మాలచెత యత్ మీలి 
తమ్ (మీలితం ఇతి యత్)=ముకుశీభావము పొందబడినది అనేది ఏది గలదో, 
(తక్ = ఆది), సాధు = బాగుగానే, కృతమ్ = చేయబడింది. పునః కాని, కామి 
వీముఖే = కామినియొక్క. ముఖం, జయిని== సర్వోత్కర్షతో ఊం టూండగా, 
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థొ 

ఉద్యతా = ఉదయిసూన్న, న ఆ చం; దునిచెత, నాహసమ్ = నాహసం, 

అనుషితమ్ = చేయబడినది. 
అ 

వి. ఇక్కడ “యన్మీలితమ్' అనే ఉతరవాక్యంలో ఉన్న యచ్చద్దానికి 

పూర్యవాక్యంలో (తత) సాధు కృతమ్” అని తచ్చ్దా పేమ లేడు. తచ్చబ్దం 

[పయోగించకపోయినా ఆక్షేపంచెత అది లభిస్తుంది; ఉన్నట్టుగా కావించ బడు 

తుంది. 

వృ, [పాగుపాత్తస్తు యచ్చబ్దః తచ్చబ్లా పాదానం వినా సాకొజుః* 
తీ జాకి a) టి చ 

యథా ఆతె రవ రో క్ర ఆద్యపాదయో ర్భ్యత్యాసే, ద్యయోరుపాదానే తు 
లా లు 

నిరా షాబ్రత్వం |పసిదమ్. 
చ 0 

వ్యా. [పాగితి _ ముందు అనగా మొదటి వాక్యంలో _పయోగించబడిన 

యచ్చబ్దం మా(తం తచ్చబ్దం (ఉత్తరవాక్యంలో) లేకపోతే సాకాంక్షంగానే ఉండి 

పోతుంది. ఉదాహరణకి ఈ శోకంలోనే మొదటి రెండు పాదాలూ (క్రమం మార్చి 

చూడవచ్చును. అనగా _ “మీలితం యదధిరామతాధికే సాధు చన్చరమసి 

పుష్కరై* కృతమ్” అని చదివిన పక్షంలో వూర్వవాక్యంలో యచ్చబ్దం ఉన్నది. 

ఉతర వాక్యంలో తచ్చబ్దం లేకపోతే ఆ యచ్చబ్ద౨ సాకాంక్షంగానే ఉండిపోతుంది; 

ఆర్థం సంపూర్ణం కాదు. ఆందుచేత “తత్ సాధు చన్ద్రమసి పుష్క-రై: కృతమ్” 

అని రండవపాదం ఉండాలి, యత్ శబ్దతచ్చబ్దాలు రెండూ |పయోగించినప్పుడు 

యచ్చబ్దం నిరాకాంక్ష్షం (ఆకాంక్ష -_ అపేక్ష లేనిది) ఆనే విషయం సిద్దమే. 

ఉదాహరణకి _ “యదువాచ తన్మిథ్యా” అనే వాక్యంలో ముందు యచ్చబ్దమూ 

తరువాత తచ్చబమూ ఉపయోగించబడినాయి కాబటి ఇక్కడ యచ్చబం నిరా 
క్ష అ ట్ (a) 

కాంక్షం. 

వృ. ఆఅనుపాదానేఒపి సామర్థ్యాత్ కుుతచిత్ ద్యయమపి 

గమ్యతే. యథా - 

శ్లో॥ యే నామ కేచిదిహ నః _ప్రథయ_న్త్యవజ్ఞాం 
జొనన్సి త కిమపి తాన్ (ప్రతి నైష యత్నః, 

ఉత్సత్స్యతేఒ స్తి మమ కోజఒపి సమానధర్మా 

కాలో హ్యయం నిరవధిర్విపులా చ పృథ్వీ. 189 
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వ్పుం ఆత యః ఉత్పత్వ్యతె తం (పతీతి. 

వ్యా. అనుపాదానే౭పి ఇతి _ కొన్ని చోట్ల యచ్చబ్దతచ్చబ్లాలు రెండూ 

'పయోగించకపోయినా హక?సామర్హ్యంచెత ఆ కెండూ కూడా గమ్యములు ఆవు 
చి 

తాయి, ఎటనగా = 
యా 

యే ఇతి _ మాలకీమాధవ, హెరంభంలో కవి మాట లివి _ యే నామ 

కే 

యని 1పకటిసాకో, తే= వాళ్ళు, కిమపి = ఏమేమో, జానన్లు= తెలిసి ఉందురు 

ఏషః యత్నః=ఈ [పయత్నం, తాన్ (పతి =వాళ్ళను గూర్చి, సడకాదు. 

మ నాకు, సమానధర్మా = సమానమైన ధర్మం కలవాడు, ఉత్పత్చ్యతే = 

పుబగలడు; ఆస్తి చ= ఎక్కడనో ఉండి ఉండవచ్చు కూడ. ఆయం కాలః 

ఈ కాలం, నిరవధిః హి = ఆవధిలేనిది కదా? పృథ్వీ చ = భూమి కూడ, 
విపులా చద విశాలమైనది కదా? 

ఆ చేతి _ ఇక్కడ “యః ఉత్పత్స్యతే తం వతి” (ఎవడు పుట్టగ లడో 

వానిని గూర్చి యే) నా యత్నం అని యచ్చటబ్దతచ్చట్లాలు రెండూ కూడా గమ్యం 

పూర్వార్ద ౦లో “యే తే” ఆని రెండూ పయోగించడంచేత ఆక్కడ 

ఆకాంక్ష లేనట్లు స్పష్షంగా తెలుసూనే ఉన్నది. 
౧ బల సైకో 

అవ. పూర్వవాక్గంలో ఉన్న యచ్చట్లానికి తత్ శబ్దాకాంక్ష ఉంటుం దని 

స్థాపించ బడింది. అందుచేత (పకృతంలో “తనోతి యోఒ సౌ సుభగః” ఆనే చోట 

తచ్చద్దం లేదు కాబట్టి ఆవిమృష్టవిధేయాంళ త్వం ఉన్నది ఆని చెపుతున్నాడు _ 

వృ. ఏవం చ తచ్చబ్దానుపాదానే౭ [త్ర సాకాజ్జత్వమ్. న చాసా 

దితి తచ్భబ్దార మాహ, 

శ్లో॥ అసౌ మరుచ్చుమ్మితచారు కేసరః 
(ప్రసన్న తారాధిపమణ్ణలా (గణీః, 

వియు క్తరామాతురదృష్షి వీకీతో 
వస నకాలో హనుమానివాగతః. 190 

అయిల్ 

వం ఆత హన త చృద్దార్మపతీతిః, 
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వ్యా. ఏవంచ ఇతి _ ఈ కారణంచేత ఆనగా పూర్వవాక్యగత మైన 

యచ్చబ్దం తచ్చబ్దా పేక్షం అని స్థాపించడంచేత, ఇక్కడ (“తనోతి యో౬సొ 

సుభగః” అనే వాక్యంలో ) తచ్చదబ్దం [యోగించకపోతే సాకాంక్షత్వం ఉంటుంది. 

“అసౌ” అనే పదం తత్ శబ్దార్దాన్ని చెప్పదు కదా ? ఉదాహరణకి ఈ [కింది శ్లోకంలో 

'ఆఫౌ” అనె దానికి త చృబ్దారం (“సః ఆనేదాని ఆర్థం చెప్పడం కుదరదు కదా? 

అసౌ ఇతి _ మరుచ్చుమUి తచారు కేసరః = వాయువుచేత స్పృశించ బడిన 

ఆంద మెన కింజల్కములు కలదీ, హనుమంతునివక్షంలో వాయువుచేత చుంబించ 

బడిన జూలు కలవాడు, (వసన్నతారాధిపమణ్ణణ లా గజీః=|పసన్నం (నిర్మలంగా 

ఉన్న చందమండలం నాయకుడుగా కలదీ, సుఖంగా ఉన్న తార భర్తయైన 

సుగీవుని రాజ్యంలో ఆగనాయకుడు అని రెండవ ఆరం. వియు క్ర రామాతుర 

దృష్టివీక్షితః = వియోగం చెందిన స్ర్రీలయొక దీనమైన దృష్టితో చూడబడినదీ, 

సీతావియోగము పొందిన రాముని దీనదృష్టితో చూడబిడినవాడు అని రెండవ 

ఆరం, ఆయిన, వస న్తకాలః = వసంతకాలం, హనుమానివ = హనుమంతుడు 

వలె, ఆగతః = వచ్చినది, 

అ|తేతి _ ఇక్కడ 'ఆనౌ' ఆనేదానివల తచ దార |పతీతి కలగడంలేదు, 
U క్ అదఖ 

త చృద్దార్నపతీతి కలిగే పక్షంలో ఆ వసంతం (అట్టి వసంతం అనగానే 

ఆది విడేయం అవడంచేత ఏది, బెట్టిద్ ఆనే అనువాదక యచ్చబ్లా పేక ఉండేది 

ఆని భావం. 

అవ. “ఆసౌ” ఆనే అదశబ్లంవల్ల తచ్చణ్దార్థపతీతి కలుగుతుందనే 

పజనికి బాధకం చూపుతున్నాడు - 

వృ. వతీతౌ వా - 

శో కరవాల కరాలదోఃసహాయో 

యుధి యోఒసౌ విజయార్డునెక మల్లి ః, 

యది భూపతినా స తత్ర కార్యే 

వినియు జ్యేత తతః కృతం కృతం స్యాత్. 191 

వృ. ఆత్ర స ఇత్యస్యానర్ణక్యం స్యాత్, 

వ్యా. అదః శబ్దం౦వల్ల త చ్చబ్లార్థ (పతీతి కలిగితే _ “కరవాల” ఇత్యాది 

క్లాకంలో “అసౌ? అని ముందు [పయోగించిన తరవాత (నీ అధి ప్రాయం |పకారం) 
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తత్సమానార్లకం ఆయిన 'సః అనే శషాన్ని పయోగించడం వ్యర్దం అవుతుంది 
a (a ఆూ అ 

అని శోకం తరవాత వచ్చే వాక్యంతో అన్వయం. 

కరవాలేతి . యుధి _ యుదమునందు, కరవాల కరాలదోఃసహాయః = 

ఖడంచిత భయంకర మైన బాహవే సహాయంగా గల, యః అసౌఎఏ ఈ.. 

ఏజయార్జునైకమల్పుడు ఉన్నాడో, సః=అతడు, భూపతినా== 

రాజుచేత, తత కార్తే== ఆ కార్వమునందు, వినియ జ్యేత యది నియమించ 

బడినటయితే, తతః అటుపిమ్మట, కృతమ్ = పని, కృతమ్ = చేయబడినది, ~ 
(oe) ల 

వి. ఈ శ్లోకం ఎకళ్టాడిదో తెలియదు. అందుచేత కొందరు వ్యాఖ్యాతలు 

చెప్పినట్టు “అర్జునుణ్ణి ఎదిరించ గలిగిన ఏకమల్దుడైన కర్దుణ్జి సేనాపత్యంలో 
దుర్యోధ నుడు నియోగి'సే" ఇత్యాది వ్యాఖ్యానానికి ఆధారం లేదు. కర్పుడు ఖడ్గ. 

ధారిగా [వసిద్దుడు కాడు. అందుచేత విజయార్జునైకమల్లుడు అనేది ఒక వీరుని 

పేరు ఆయిఉంటుం దని గహించి వ్యాఖ్యానిం చినాము 

అవ. పె శకంలో “సః అనేది వ్యర్థం అయిపోతుంది ఆనే భయంచేత 

ఆదః (అసౌ) శబ్దాన్ని తచ్చబ్ది సమానార్థకంగా గహించకపోయినా “తనోతి 

యోఒసౌ” అనే చోట ఇదమ్ శద్దాదులకు వలె తచ్చబ్దసమానార్థ కత్వాన్ని 

ఆంగీకరించవచ్చును కదా ? “ఇదమ్” “ఏతద్” “ఆదస్' శబ్దాలు సమానార్హకాలే' 
కడా ఆని ఆశంకిస్తున్నాడు - 

వృ. ఆధ _ 

శో) యో౬వికల్చ్పమిద మరమణలం 
౧౧ థ a 

పశ్యతిశ నిఖిలం భవద్యపుః, 

ఆత్మపక్షపరిపూరితే జగ 

త్యస్య సిత్యసుఖినః కుకో భయమ్, 192 

వృ. ఇతీదంశబ్దవదదఃశ బ్ధస్తచ్చబ్బార్గమభిధ త్తే ఇతీ. 

వ్యా. “అథ' ఆనేది ఇక్కడ (ప్రశ్నార్థకం, “అథ అభిధ తే” అని ఆన్యయం.. 
“చెప్పుతుంది కదా ?” ఆని ఆరం. 

3 
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యః ఇతిః - ఇది ఉత్పలాచార్యవిర చిత పరమేశ్వర సోతావలిలో పద 

మూడవ సోోతంలో ఆ ద్వైతదృష్టి గల భక్తుడు భగవంతునితో అంటూన్న 

మాటలు. ఈశ = ఓః పర మేశ్యరా! యః = ఎవడు, నిఖిలమ్ = సమస మైన, 

ఇదమ్ = ఈ, ఆర్గ మణ్బలమ్ = దృశ్యవస్తుసముదాయాన్ని, ఆవి ల్పమ్డనిఃసంశ 

యంగా, భవద్వపుః = నీ శరరాన్నిగా, పశ్యతి = చూస్తాడో, అస్య = ఈ, నిత్య 

సుఖినః = నిత్యసుఖ వంతునికి, ఆత్మపక్షపరివూరితే = ఆత్మ స్వరూ పపక్షంచేత. 

నింపబడిన, జగతి = జగతునందు, భయమ్ = భయము, కుతః = ఎటు ? 
ఏ6. 

ఈ శకంలో “అస్య” అనే ఇదమ్శ బ్ధం తచ్చబ్దార్థాన్ని చెప్పినట్టు ఆదః. 

శబ్దంకూడా (తచ్చజ్డార్దాన్ని) చప్పవచ్చునుకడా ? 

అవ. ఈ ఆశంకకు సమాధానం చెపుతున్నాడు _ (“అథ.... ఉచ్యతే” అనేది. 

(పశ్న, త ర్షిత్యాదికం సమాధానం అని చెప్పడం యుక్తం.) 

వృ. ఉచ్యతే _ తర $1తెవ వాక్యా నరే ఉపాదానమ రతి, న 
బొ వాన్ Coy 

తతె 9వ; యచ్చబస్య హి నికటే సితః (పసిద్సిం పరామ శతి, యథా - 
ఇ అద © ౧ ల 

శో) య తదూర్లిత మత్యుగ్రం క్షత్రం తేజోఒస్య భూవకేకి 
య = జ | 

దీివ్యతాక్షై స్తదానెన నూనం తదపి హారితమ్. 1038 

వృ. ఇత్యత తచ్చటబ్దః. 

వ్యా. (సమాధానం) దెప్పబడుచున్నది. ఈ (“యో౬వికల్చమ్' ఇత్యాది) 

శ్లోకంలో ఇదం శబ్దాన్ని వలె (“తనోతి యో౬ఒసొ”* ఇత్యాదిక్లో కంలో కూడ ) ఆదః 

శబ్దాన్ని మరొక వాక్యంలో (ఉపయోగించాలి కాని అక్కడనే (యచ్చృబ్దం ఉన్న 

వాక్యంలో యచ్చబ్దం (వక్కనె) [పయోగించకూడదు. ఎందుచేత ననగా (యత్త 

దూర్చిత' ఇత్యాది శ్లోకంలో వలె) యచ్చృబ్లానికి దగ్గర |ప్రయోగించ బడిన తత్ శబ్దం 
(_పసిద్ధత్వాన్ని మా[తమే పరామర్శిస్తుంది. యతదిత్యాది శ్లోకంలోని తత్ శబ్దం 

వలె అని అన్వయం. 

యతదితి _ వేణీసంహారంలో భీమసేనుడు యుధిస్టిరుణ్ణి నిందిస్తూ సహా 

దేవునితో అంటూన్న మాటలు. తదా=అనాడు, అమైః=పాచిక లచేత, దీవ్యతా= 

ఆడుచున్న (ఆడిన), అనేన = ఈ యుధిష్టిరునిచేత, అస్య భూపతేః = ఈ రాజూ 
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యొక్క, ఊర్జితమ్ = గొప్పది, ఆత్ఫుగమ్ = చాల ఉ్యగమూ ఆయిన, యత్ 

తత్ = వసిద్ధ మెన వి, శతం తేజః = క్షతి యతేజస్సు ఉన్నదో, తదపి = 

అదికూడా, వోరితమ్  హర౭ింవచేయజకడింది. 

ఇక్కడ 'యత్ తత్' అని యచ్చబ్దం[ పక నే [పయోగించిన తచ్చద్దా 

నికి వసిదిమాతమే అరం. అందుచేతనే యచ్చద్లారాన్ని పరామర్శించడానికి 
a) యు £5 6% 

తదపి" అని మరొక తచ్చబ్దం పయోగించ బడింది. ఆదే విధంగా 'యో2సౌి” 

అన్నప్పుడు 'ఆసౌ' అనేది _వసిధ్ధత్యరూపమైన అర్థాన్ని మామే బోధించ 

గలదు గాని యభఛ్చబారాన్ని పరామర్శించ జాలదు ఆని ఆరం, 
ద అ థి 

అవ:- యఛ్చబతచ్చద్దాలలో ఒకదానిని [వయోగించకపోతే అవిమృష్ట 

విరేయాంశత్వదోవం ఆని చెప్పిన వక్షంలో ఈ [కింది శ్లోకంలో కూడా ఆ దోషం 

ఊన్న దని చెప్పాలా అని ఆశంకిస్తున్నాడు,. 

వృ. నను కథమ్. 

శ్లో కల్యాణకానాం త్వమసి మహసాం భాజనం విశ్వమూ లే 

ధుర్యాం లక్ష్మీమథ మయి భృశం దేహి దేవ (ప్రసీద, 
యద్యత్సాపం ప్రతిజహి జగన్నాథ న్యమస్య తన్నే 

భద్రం భద్రం వితర భగవన్ భూయసే మజ్లిలాయ. 184 

వృ. ఆత యద్యదిత్యుకా 4 తన్మే ఇత్యు కమ్? ఉచ్యతే-యద్యదితి 

యేన కేన చి దూ పేణ స్థితం సర్వాత్మకం వస్తు ఆక్షి పమ్; తథా భూత 

మేవ తచ్చళ్లేన పరామృశ్యతే. 

వ్యా. “ననుకథమ్ ఇత్యుక్తమ్” ఆని అన్వయం. 

కల్మాణానామితి:. మాలతీమాధవ|పకరణంలో స్మూతధారుడు సూర్యుణ్ణి 

(పార్టిస్తూ అన్న మాటలు. విశ్యమూ ర్రే = సకల జగత్స్యరూపా! త్వమ్ = నీవు, 

కల్యాణానామ్ = మంగశకరములైన, మహసామ్ = తేజస్సులకు, థాజనమ్ = 

స్టానము, ఆసీ= అయి ఉన్నావు. అథ ఈ నాట్యారంభంలో, మయిజనాయందు, 

భుర్మామ్ == నాట్యభావాన్ని వహించగలిగిన, లక్ష్మీమ్ = సంవత్రిని, శకిని, 
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ధేహి = ఉంచుము. దేవ = దేవా! భృశమ్ = మిక్కిలి, _పసీద = ఆను! గహిం 
చుము. జగన్నాథ = ఓ! జగన్నాథా! నమస్య = నమస్క_రించుచున్న, మే= 

నాయొక్క, యత్ యత్=ఏ యే, పాపమ్ =పాపముగలదో, తత్ = దానిని, 

[పతిజహి = నశింపచేయుము. భగవన్ = పూజ్యుడా! భూయ సే = అధిక మైన, 

మజ్లలాయ = మంగశముకొరకు, భదం భదమ్ = ఆధిక మైన భ్యదమును, 

వితర == ఇమ్ము. 

ఆతేతి:- ఇక్కడ “'యద్యత్ ' అని పి? “తత్ మే" అని ఎటు చెప్ప 
అ య 

బడింది? 

ఏ, ' యత్ యత్” అని రెండు యచ్చజ్లాలు ప్రయోగించినప్పుడు వాటి 

అర్జాలను పరామర్శించడానికి రెండు తత్శబ్లాలు పయోగించారి కదా? ఒకటే 

పయోగించబడింది. అందుచేత ఇక్కడ కూడా ఆ విమృష్టవిధేయాంశత్వదోష. 

మున్నది కదా అని ఆశంక. 

వ్యా. (దానికి సమాధానం) చెవృబడుతున్నది ఎ యద్యధదితి_ “'యద్యత్ ” 

ఆనే దానిచేత ఏ రూపంలో ఉన్నా సర్వవిధాలైన వస్తువు (పాపం) ఆచేపించబడు 

తున్నది. తత్శబ్రం సర్యవిధా లైన ఆ పాపాన్నే పరామర్శిస్తూన్నది. 

వి. “యత్ యత్'అనే యత్ శబ్బద్వయం “తెలిసి చేసినదైనా, తెలియ 

కుండా చేసిన దైనా సమ స్త్రపాపమూ” ఆనే అర్దాన్ని బోధిస్తూన్నది. ఆ పాపా 

న్నంతనీ పాపరూపంలో (పాపత్వావచ్చేదేన) తత్శబ్బం పరామర్శిస్తూన్నది. 

“యత్శబార్థాన్ని తత్శబ్దం పరామర్శిస్తుంది” అని మ్మాతమే నియమం కాని 

“యత్ శబ్దం ఏ రూపంలో ఒక అర్జాన్ని (పతిపాదిస్తుందో ఆ రూపంలోనే 

తత్ శబ్దం ఆ అర్జాన్ని పరామర్శిస్తుంది”అనే నియమం లేదు. అందుచేత ఇక్కడ 

అవిమృష్టవిధేయాంశత్వదోషం లేదు అని భావం. 

అవ. ఈ విధంగా సమాసం చెయ్యనప్పుడు వాక్యగ తమైన అవిమృష్ట 

విధేయాంళత్యదోషాన్ని ఉదాహరించి సమాసం చేసినప్పుడు కూడా అనేకవదగతం 

ఆవడంచేత వాక్యదోషం అయిన అ విమృష్టవిధేయాంశ త్వానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 
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శ్లో॥ కిం లోభేన విలజ్లితః స భరతో యేనై తదేవం కృతం 
మాత్రా ప్రీలఘుతాం గతా కిమధవా మా తేవ మే మధ్యమా, 

మి థ్యతన్మ మచి న్రితం ద్వితయమప్యార్యానుజోఒసౌా గురు 

ర్మాతా తాక కలత్రమిత్యనుచితం మన్యే విధాతా కృతమ్. 

వృ. ఆత ఆర్య స్యెతి, తాత స్యెతి చ వాచ్యమ్, న త్యనయోః 

సమాసే గుణీభావః కార్యః. ఏవం సమాసాన్తరేఒప్యుదాహార్యమ్. 

వాస. మరొక ఉదాహరణం వటనగాఎ 
రా 

కిమ్ ఇతి: రాముని వనవాసాన్ని గూర్చి ఆలో చిస్తూన్న లక్ష్మణుని 

మాటలు, సః భరతః=ఆ భరతుడు, లోభేన=లో భంచేత, విలజ్ఞితః కిమ్ = ఆ క 
మించ బడ్డాడా 2? యేన=వఏ కారణంచేత, మాతా జ తల్రియైన కై కేయిచేత, 

ఏతత్ = ఇది, ఏవమ్ = ఇట్టు, కృతమ్ = చెయబడీనదో; అథవా = లేక మధ్య 
మా మాతై వ=మధ్యమమాతలైన కె కేయియే, స్త్రీలఘుతామ్ = స్రీయొక్క లఘు 
స్వభావమును, గతా=పొందినదా ? మమజనాయొక్క_, ఏతత్ = ఈ, ద్వితయమపి 
= రెండు విధములైన, చిన్సితమ్ = ఆలోచన, భరతుని లుబ్బత్యాన్ని, మధ్యమ 
మాత అఘుబుద్దిని గూర్చిన ఆలోచన, మిథ్యా = అసత్యమే. గురుః = నా అన్న 
గారైన, ఆసౌ= ఈ భరతుడు, అర్యానుజఃజవూజ్యడైన (అన్నగారైన) రామునికి 
తమ్ముడు, ఆతనియందు లుబ్దత్యం అసంభావ్యం. మాతా = తల్పియెన శకెకేయి, 
తాతకల్శతమ్=తం|డిగారి భార్య, ఆమెయందు కృదత్యం ఉండదు, అనుచితమ్ 
= ఈ అనుచితకృత్యము, విధాతా = (దిహ్మ దేవునిచేత, కృతమ్ = చేయబడినది 
ఆని, మనో = తలచెదను. 

ఆ; లేతి = ఇక్కడ ఆర్యస్య, తాతస్య అని అనాలి. ఈ రెండింటిని సమా 
సంలో అపధానం చేయగూడదు. 

ళా వి, ఆనుజానికి ఆర్యసంబంధము, భార్యకు తండిగారితో సంబంధము 
వాళ్ళిద్దరియొక్క గొప్పతనాన్ని సూచించడంకోసం చెప్పబడింది. రాముని అనుజు 
డైన శరతునిలో లోభం గాని, మన తండిగారి భార్యయైన కై కేయిలో కుద 
బుద్ది గాని ఉండడానికి అవకాశం లేదనడానికి వాళ్ళకు గల రామ _ దశరథ 



స 
Lex 
మోల్దాసం వెస్ట్ 1 

సంబంధం కారణం ఆని సూచించడం కవి ఉద్దేశ్య 0. కాని *ఆర్యానుజః” “తాత 
కల్మతమ్' ఆని సమాసాలలో చేర్చివేయడ ౦తో వాటి పాధాన్యం తగ్గిపోయినది 

గాన సమాసం చేయడంవల్ల ఏర్పడిన వాక్యగత ఆవిమృష్ట విధేయాంశత్వానికి ఉ 

హరణం అయినది. 

ఏవమితి :_ ఇతరసమాసాలలో కూడా ఈ విదంగా ఉదాహర6౦చుకొన 

వలెను. ఇక్కడ షష్టతత్పురుషసమాసంలో ఉదాహరణం చూపబడింది. ఇతర 
సమాసాలలో కూడ ఊహించుకొనవలెను ఆని అర్థం. బహ్మువీహి సమాసక్ళత 

వాక్యగత అవిమృష్టవిధయత్యానికి ఉదాహరణం. 

46 ళో ం ఆ 5 యః స్థలీకృత వినా దిః ఆచానాపర వారిధిః, 

యశ్చ తాపితవాతాపిః స మునిః శేయసేఒస్తు వః”. 
“స్థలంగా చేయబడిన వింధ్యపర్వతం కలవాడు, ఆచమనంచేయబడిన అవర 
సము దం కలవాడు, పీడించబడిన (జీర్ణంచేసికొనబడిన)వాతాపి గలవాడు ఆయిన 
ఆ ముని మీకు [శయస్సు ఇచ్చుగాక "అని ఆర్థం. ఇక ,_డ బహు, వీపి సమాసం 

చేయడంచేత స్థరీకరణ- ఆచమన._తాపనాలకి “అ పాధాన్యం ఏర్పడి అవిమృష్టవిధే 

యత్వం వచ్చినది. 

“యన స్థలికృతో విన్నూ యేనాచా న్తః పయోనిధిః, 
వాతాపిస్తాపితో యేన స మునిః (శేయసెఒస్తు వః” 

అన్నట్టయితే ఈ దోషం లేదు. 

తృతీయాసమానంలో ఉదాహరణం౦_ 

“ధాతా స్వహ స్తలిభితాని లలాటప్దై, 

కో వాక్షరాణి పరిమార్దయితుం సమర్థః.” 

“లలాటంమీద [బహ్మచేత స్వహ స్తలిభితాలైన ఆక్షరాలను తుడిచివేయ 

డానికి ఎవడు సమర్ధుడు ?” ఇక్కడ “స్వహస్తేన లిఖితాని"అని ఉండాలి. 

ద్వంద్వ సమా సంలో ఉదాహరణం. 

“సీతాయా ఈఊ+ర్మిళాయాశ్చ సద్భృశా రామలక్ష్మణ” 
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“సీతక్తూ, ఊోర్మి శకూ రామలక్ష్మణులు తగినవారు”. ఇక్కడ “రామః 

లక్ష్మణః చ ”అని వ్య స్తంగా [వయోగించాలి. 

ద్విగునమాసంలో ఉదాహారణ. 

“బహ్మా వివ్షశ్చ ర్నుదళ్చ తిలోకీమధికుర్వతే” 
yan 

“బవహ్మ, విష్ణువు, రుదుడు ముల్లో కాలమీద ఆధికారం కలిగి ఉన్నారు.” 

ఇకుడ "తీన్ లోకాన్ 'ఆని చెహ్నవ లెను. 
క్ 

వ్యాఖ్యాతలు ఈ చివరి ఉదాహరణను చూపినారు కాని దీనిలో ఈ దోషం 

లేదని తోచుచున్నది. మూడు లోకాలలో (బహ్మకు ఒక లోకంమీద, విష్ణువుకు 
ఒక లోకంమీద, రుదునికి ఒక లోకంమిద అధికారం అని చెప్పవలసి ఉన్న 

ట్టయితే “తిలోకీమ్' అని ద్విగుసమాసం చెయడం దోషం కావచ్చును. కాని 

ఒక్కొ_క్క-రికి ఒక్కొక్క లోకంమీద అధికారం అని ఎక్కడా లేదుకదా ? 

ముల్లోకాలమీదా ముగ్గురికీ సమానాధికారమే ఆని కవి వివక్ష అయినప్పుడు ఇది. 

ఆవిమృష్షవిధేయాంశదోషానికి ఉదాహరణం కాదు. 

అవ, వాక్యగ త మైన విరుద్ధమతికృత్తాానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. విరుద్దమతికృద్యథా - 

శ్లో, (శ్రితక్షమా ర కభువః శివాలిజీతమూ రయః 
c౧ నా ల A అమి 

విగహక్షపణేనాద్య శేరతే తే గతాసుఖాః. 196 

వృ. ఆత కమాదిగుణయుకాః సుఖమాసతే ఇతి వివక్షితే హతాః 

ఇతి విరుద్దా |పతీతిః. 
© 

వ్యా, వాక్యగత మైన ప్రుద్ద మతికృ తఃదోషం ఎట్టనగా- 

(శితేత్యాది = సామోపాయంచేత కార్యసీద్దిని పొందిన రాజుల వర్షనం ఇది. 
[శితక్షమా।ః == ఆశయించబడిన ఓర్పు కలవారు, ర కభువః = అనురాగము గల 

భూమి ((వజలు) కలవారు, శివాల్జ్లితమూ ర్రయః = మంగళంచేత ఆలింగనం చేసి 

కొనబడిన శరీరాలు కలవారు అయిన, తే వారు, ఆద్య = ఇప్పుడు, విగవా 



సప్త మోల్హాసం స్టెప్ క్రై 

క్షపణేన = విరోధముయొక్క_ (యుద్దముయొక త్యాగంచెత, గతాసుఖాః = 

పోయిన అసుఖం(దుఃఖ౦) కలవారై, శేరతే = శయనించుచున్నారు. 

విరుద్దమైన మరొక ఆర్థం ఏ. (శితక్షమాః = ఆశయించ బడిన భూమి కల 

వారు, ర కభువః= ర కమునకు సాన మెనవారు, శివాలిజితమూ రయః = ఆడ 

నక్కలచేత కాగలించుకొనబడిన శరీరాలు కలవారు ఆయిన, తే = వాళ్ళు, అద్య 

= ఇప్పుడు, వి గహక్షపదేన = శరీరముల వినాశముచేత, గతాసుఖాః = పోయిన 

పాణాలు, ఇందియాలు కలవారై, శేరతే = శయనించి ఉన్నారు. 

ఆ,తేతి :_ కమాదిగుణములతో కూడి సుఖంగా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి 

ఉద్దేశించగా చంపబడినారు అని ఏిరుద్దార్దం (పతీతం అవుతున్నది. 

వృ. పదై కదేశే యదాసంభవం _కమేజోదాహరణమ్- 

తో అలమతిచపలత్యాత్స్యప్నమాయోపమత్వ్యాతీ 
cc? 

పరిణతి విరసత్వాత్స జ మేనా జ్ఞనాయాః, 

ఇతి యది శతకృత్వ_స్త త్వమాలోచయామ 

స్తదపి న హరిణా క్షీం విస్మరత్య న్తరాత్మా. 197 

వృ. ఆత త్యాదితి. 

వ్యా. పదేతి :. పదైకదేశంలో (పదానికి సంబంధించిన ఒక భాగంలో) 

ఈ దోషాలకు యథాసంభవంగా, [కమంగా ఉదాహరణలు చూపబడుతున్నవి. 

ముందుగా పదై కదేశంలో [శుతికటుత్వదోషానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

అలమితి :. ఆతిచవలత్వాత్ = చాల అస్టిరం అవడంవల్ల, స్వపష్నమాయో 

పమత్వాత్ = స్వప్నం వంటిది, మాయవంటిదీ ఆవడంవల్ల. పరిణతి ఏర సత్వాత్ 

= పరిణామంలో విరసం ఆవడంవల్లా, ఆజ్ఞనాయాః సంగమేన = చ్రేసంగ మం 

చేత, అలమ్ = చాలును; ఇతి = అని, శతకృత్యః = నూరు సార్లు, త తమ్ = 

త త్యమును,యదిఆలో చయామః=ఆలో చించినట్టయితే ,తదపి=ఆట్టయినను, అన్న 

రాత్మా = మనస్సు, హరిణాక్షీమ్ = స్త్రీని, న విస్మరతి = మరవకున్నది. 

అ|తేతి :- “ఇక్కడ 'త్యాత్” అనేది.” 

ల్సి 
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వి. ఇక్కడ స్యవిరోధియిన శాంతాన్ని ఉపమర్జించి శృంగారం పరిపుష్టం 

అవుతున్నది. శృంగారం అతిమధురం. దానిలో కటువైన 'త్యాత్'వంటి వాటితో 

కూడిన పదాల |పయోగం ఆపకర్త హేతువు. త్వాత్ అనేది పదంలో ఒక భాగం 

కాబటి ఈ , శుడికటుతందోషం వదె కదేశగతం. 
a] టూ స నా 

వృ. యథా వా-- 

శో తదచ- సిద్దై కురు చేవకార్యమ్ 
య ౧ ౫ @- 

అరోఒయమర్ష్దానరలభ్య ఎవ, 
ఢా ధం 

Gt “పేక్షతే (ప్రత్యయ మజ్జిల బ్య 

వీజాజ్కూరః (ప్రాగువయాదివామృ్శః. 198 

వృ. ఆత 'ద్ధ్య "జ ఇతీ కటు. 

ము ౩+ మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

తదితి ; కుమారసంభవం తృతీయసర్షలో శివునికి పార్వతిపె అనురాగం 

కలిగేటట్టు చేసి వారికి తారకాసురసంహారియైన కుమారుడు పుట్రిటట్టు సహకరించ 

వలసిందిగా దెవెందుడు మన్మథుణ్ణి కోరుచున్న శోకం. తల్ = ఆ కారణంవల్ల, 

సిద్ధ్యై = (శివునికి పార్వతి'పై _పేమకలిగించుటకై ) కార్యగిద్ధికై, గచ్చ = వెళ్లుము. 

దేవకార్యమ్ = దేవతల కార్యమును, కురు = చేయుము. వీజాజు, రః = వీజం 

నుండి వచ్చు ఆంకురం, ఉదయాత్ [పాక్ = పెకి మొలచుటకు ముందు, అమృః 

ఇవ = ఉదకమును వళి, ఆర్థానర లభ్యః ఏవ == శివపార్వతీ వివాహరూపమైన 

మరియొక విషయంచేత మాతమే లభ్యమైన, ఆయమ్ ఆర్హః=స్క-ందోత్ప త్తిరూప 

మైన కార్యం, ఆజ్జలబ్హ్యై = తన స్వరూపం లభించడంకొరకు, తాను సిద్ధించడం 

కొరకు (నిన్ను), 'పత్యయమ్ = కారణమునుగా, అ పేక్షతే = అ పేక్షించుచున్నది. 

ఆ; లేతి $= ఇక్కడ “సిద్దె'లోని “దై. “లబ్బె” లోని "జై [శుతికటు 

వులుగా ఉన్నాయి. 



య] సవ మోల్లాసం కస్ని 

ఆవ. పడె కదేశంలో నిహతార్శత్వానికి ఉదాహరణంగా కుమారసంభవం 

మసర్గలో హిమాలయవర్ణనఘట్టంలోని శ్లాకం చూపుతున్నాడు. 

శ్చాప్పరో విభ్రమ మణ్జనానాం 

సంపాదయిత్రీం శిఖర ర్చిభ రీ, 
0... Pann =) 

వలాహకచ్చేదవిభ కరాగా 

మకాలసంధ్యామివ ధాతుమత్రామ్. 199 

న. ర్య ట్ట 

వృ. ఆ([త మత్రాశబ్దః కీబారే నిహతార్థః. 

వ్యా. య ఇతి:. యఃజ ఏ హిమవత్పర్వతం, శిఖరై ః 8 = శిఖరాలచేత, 

ఆప్పరోవిభమమణ్జనానామ్ = అప్పరఃత్ర్రల విలాసపూర్వకము లైన అలంకారాలకు, 

సంపాదయ్యితీమ్ = సంపాదకమూ (సంపాదించేదీ), వలాహక చ్చెదవిభ క్రరాగామ్ 

_ మేఘముల ఖండములయందు సంకమింవచేయబడిన రంగుగల, “సంధ్యామ్'కు 

విశేషణం, ఆకాలసంధ్యామివ = అకాలసంధ్య వలె ఉన్నదీ అయిన, ధాతుమతామ్ 

= ధాతువులు కలిగిఉండుపిను, విభ రీ= ధరించుచున్న దో, 

[AN 

అ తేతి వం ఇక్కడ “మత్తా'శబ్రం శీదార్థంలో నివాతార్థం, 

'ధాతుమతః భావః ధాతుమతా'. మతుప్ వత్యయాంతంమీద తల్ (ప్రత్య 

యం. ధాతువులు కలిగి ఉండుట అని వివక్షితార్గం. 'మతా'శబ్దం వినగానే (ప్రసీద 

మైన “మద్యంతాగి మత్తెక్కిన'అనే అర్థం సు ్పరించడంకే త ఏవక్షితార్థం నిహతం 
(అణగ దొక్కబడినది) అయిపో తుంది. ఆందకేత పదాంశగ త నిహతార్థ త్వ 

దోషం. 

అవ. ప దై కదేశంలో నిరర్శకత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో ఆదావజ్ఞానపుజ్ఞులి ప్రవపుషాం శ్వాసానిలోల్లాసిత 

పోత్సర్పద్విరహానలేన చ తతః సంతాపితానాం దృశామ్, 

సం (ప్రత్యేవ నిషేకమ్మశుపయసా దేవస్య చేతోభువో 

భల్లీనామివ పానకర్మ కురుతే కామం కురజ్లేక్షణా. 200 
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వృ. ఆత దృశామితి బహువచనం నిరర్ణకమ్; కురజ్లిక్షణాయా 

ఎకస్యా ఏవోపాదానాత్. న చ “అలసవలితై £ 'ఇత్యాదివత్ వ్యాపార 

భేదాదృహుత్వమ్; వ్యాపారాణామనుపాత్త త్వాత్ . నచ వ్యాపారెజత 

దృక్ శబ్దో వరతే. అతెొవ కురుతే ఇత్యాత్మనెపద మహ్యనర్గకమ్; 
ది వత్ — ॥ © 

| పధాన! కియాఫ లస్య కర్త సంబచ్చె కర్త 9భ్మిపాయ్మకియాఫలాభావాత్ . 

వాం, ఆదావ్తి 2. భర్ష (పవాసమున కు వెళ్ళనుండ గా నాయిక బాధను 

వరిం 
యా a) 

ఆడో = ముందుగా, అబ్దనలిప వపుషామ్ 2 కాటుకచేత పూయ బడిన శరీరం కలవీ, 

తః = అటుపిమ్మట, శ్వా ప్రసానిలోల్లాసిత, (పోత్సర్పద్విరహానలేన= శ్వాస వాయువు 

చేత అధికం చేయబడిన వా; వ్యాపించుడున్న విరహాగ్ని చేత, సంతాపితానామ్ == 

పే /కాల్బబడినపీ, ఆయిన ;, దృకామ్=నెతములయొక (కు). 

దేవస్య = |పభువై న, చేతోభువః =మన్మధథునియొక్క, భల్లీనామ్ = భల్లబాణాలకు, 
(a శా ఠా 

పానకర్మ ఇప = పాన కర్మను వలె, సం|పతేకివ = ఇప్పుడే. ఆశుపయసా = 

కన్నీటిచేత, కామమ్ = అకిశయంచేత, నిషేకమ్ = తడుపుటను, కురుతే = 

వి. ఆయుధాలకు పదును పెట్టడంకోసం ముందు వాటికి బురదపూసి,. 

తితితో గాలి ఊదుతూ రగల్చిన నిప్పులో కాల్చి తరవాత నీళ్ళల్లో ముంచుతారు. 

దీనికి పానకర్మ అని పేరు. ఆగామివిరహార్తయైన ఈమె న్మేతాలు మన్మథుని 

భల్రబాణాల వంటివి. వాటికి ఆమె ముందుగా ఆంజనం పూసింది. శ్వాసవాయు 

వులచేత రగల్చిన విరహాగ్నితో కాల్చింది. పిదప కన్నీళ్ళతో తడుపుచున్నది. 

ఈ విధంగా ఈమె మన్మథుని భల్పబాణాలకు పానకర్మ చెస్తూన్నదా అన్నట్టున్నది 

అని భావం, 

అ తేతి:. ఇక్కడ కురంగేక్షణ ఒక్కతెయే చెప్పబడినది గాన *“దృశామ్” 

అని బహువచనం నిరర్థక మైనది. “అలసవలితై ₹ ఇత్యాది శోకంలో వ్యాపార 

భేదంచేత బహుత్యం చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ కూడా వ్యాపారభేదంచేత బహుత్వం 

చెప్పవచు సను కదా అని అనడానికి వీలులేదు. ఇక్కడ వ్యాపారాలు చెప్పబడ- 

లేదు. ఇక్కడ ఉన్న “దృక్” శబ్దం వ్యాపారరూపార్ణంలో (పయోగించబడ లేదు 

కూడ. ఆదే విధంగా ఇక్కడ కురుతే” అని ఆత్మనేపదం కూడా అనర్హక మే. 



ఇస పమోలాసం 857 

'పధాన్మకియాఫలానికి కరతో సంబంధం లేనప్పుడు కర్త రధి పాయ; కియాఫలం 

లేదు కదా? 

వి. ఒక్క కురంగేక్షణనే చెప్పినప్పుడు “ద్పుశో:” ఆని దింవచనంలో 

|పయోగించాలి కాని బహువచనంలో [పయోగించకూడదు. ఆందుచెత బహువచనం 

నిరర్ణకం. / ఆశంక) న్నేతాలు రెండే అయినా వాటి వ్యాపారాలు చాలా ఉండడం 

చేత వ్యాపారబహుత్వాన్ని పట్టి బహువచనం | వయోగించవచ్చు కదా? ఉడా 

మహరణకి అమరుకంలోని- 

“అలసవలి త్రి కి పేమార్ద్యార్థైర్ముహుర్ముకు లికృ తై: 

క్షణమభిముఖఫె రజాలో లెర్ని మేషపరాజ్మఖై 8, 
2M 

హృ్దయనిహితం భావాకూతం వమద్శిరి వేక్షజై ౪ 

కథయ సుకృతీ కొఒయం ముగ్గే త్వయాద్య విలోక్యతే” 

“ఓ సుందరీ! నీ చూపులు మందమందంగా (తిప్పబడుతున్నాయి. పేమచెత 

తడి తడిగా ఉన్నాయి. మాటి మాటికీ ముడుచుకుంటున్నాయి. క్షణకాలం అభిము 

ఇంగా ఉంటున్నాయి. లజ్జచేత చంచలంగా ఉన్నాయి. రెప్పపాటుకు పరాజ్ముఖంగా 

(దూరంగా) ఉన్నాయి. హృదయంలో ఉన్న భావాన్ని వెలికి కకు్కుతున్నట్టు 

ఊన్నాయి. ఆలాంటి ఈ చూపులతో ఏ పుణ్యాత్ముణ్ణి చూస్తున్నావు?” అని దీని ఆర్థం. 

ఆనే శోకంలో కండ్లలో ఉన్న ఆనేక వ్యాపారాలను (పనులను) వట్టి ద్వివచనానికి 
బదులు 'ఈక్షణః' అని బహువచనం |వయోగించ బడింది. ఆందుచేత చూపులు 

అని ఆర్థం చెప్పుకొన్నాం. ఆదే విధంగా ఇక్కడ కూడా బహువచన పయోగం 

చేయవచ్చునుకదా? ఈ ఆశంకకు ఆవకాశం లేదు. ఆమరుకళ్లోకంలో వివిధవ్యాపా 

రాలు పేర్కొన్నట్లు ఇక్యాడ వ్యాపారాలేవీ చెప్పలేదు కదా? ఆ కోకంలో 

“ఈకలు” శజబ్దానికివలె “దృక్” శద్దానికి నే తాల వ్యాపారాలు (చూపులు) ఆనే 

ఆర్థం చెప్పవచ్చు కదా అని ఆశంకకు అవకాశం లేదు. ఆంజనలేపనాదులు నేతా 

లకే కుదురుతాయి కాని న్నేశాల వ్యాపారాలకి (చూపులకి) కుదరవు గాన 

ఇక్కడ “దృక్! శబ్దానికి నేతా లనే అర్థమే చెప్పాలి కొని న్నేతాల వ్యాపారాలు 

ఆని ఆర్థం చెప్పడం కుదరదు. ఆందుచేత 'దృక్రామ్' అని బహువచన పయోగం 

విరర్భకతాడో షదుష్టమే. 
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ఈ శ్లోకంలోనే నిరర్శకతాదోషం ఉవ్న మరొక పదం కూడా ఉంది. 

'కృణ్' ధాతువు ఉభయపది. ఆందుచేత “స్యరితజ్లీతః కర్ప9భి|పాయె [(కియాఫలే” 

(1.8.72) అనే పాణినిసూతం పకారం |పధాన్మక్రియాఫలం కర్తకు చెందిన 

ప్పుడే ఆత్మనేపదడం ఉపయోగించాలి. కర్త 9భిపాయ్యకియాఫలం అనగా |వధాన 

'కియాఫలం కర్తకు చెందడం. ఇక్కడ ఈమె నేతాలను కన్నీళ్ళతో తడపడం 

మన్మథుని భల్పజాణాలకు పానకర్మచెయడమా ఆన్నట్టున్నది అని ఊత్సేక్షించ 

బడుచున్నది, భల్చపానక ర్మ సంపాదనంద్వారా మన్మథునకు సక లజగ జ్లేతృత్వం 

ఆనే పధాన్నకియాఫలం లభిస్తుంది కాని ఈమెకు లభించదు గాన [పధాన్మకియా 

ఫలం కరకు చెందనప్పుడు ఆత్మనేపద! పయోగం అనర్హకం అని అర్థం. 
be 

ఆవ. వదె కదేశంలో ఉన్న ఆఅవాచకత్వదోషానికి ఉదాహరణం చూప్త 

తున్నాడు. 

లో చాపాచార్యశ్త్రిపురవిజయీ కారీ, కయో విజేయః 

శ స్త్రవ్యస 8 సదనముదధిర్బూరియం హనకారః, 

అస్తేవై తత్ కిము కృతవతా రణుకాకబ్ధిబాధాం 

బద్దస్పర్థస్తవ పరశునా లజ్జతే చన్ద్రహాసః, 201 

వృ. అ;త “విజేయశి' ఇతి కృత పత్యయః కృ[పత్యయార్థే 

అవాదకః, 

వ్యా. చాపేతి :. రాజశేఖరుడు రచించిన బాలరామాయణంలో రావణుడు 

పరళురామునితో అంటూన్న మాటలు. (తిపురవిజయీ = (తిపురవిజేత ఆయిన 

మహేశ్వరుడు , చాపాచార్యః = (నీకు ధనుర్విద్యలో ఆచార్యుడు. కార్తి కేయః == 

స్కందుడు, విజేయః== జయింపబడినాడు. శస్త్రవ్యస్తః = బాణంచేత దూరంగా 

తొలగించబడిన, ఉదధిః == సమ్ముదం, సదనమ్ = నీ నివాసస్థానం, ఇయం భూః 
= ఈ భూమి, హన కారః = హంతకారం, అనగా పదవిరు 'గాపాల (వమాణం 
గల ఆరిధిఫిక్ష, ఒక (గాసం, అనగా ఒకమారు నోటిలో పెట్టుకొనదగిన ఆహారం, 
“భిష'. నాలుగు |గాసాలి లిక్ష “ఆగం”. నాలుగు రెట్టు ఆగం ఆనేగా పదహారు 
(గాసాలు, వాంతకారం ఆని మార్మండేయపురాణవచనం_ 



స ప్రమోల్ధాసం 859 

“(గ్రాస్య్రమాణా భితి స్యాదగం (గ్రాసచతుష్టయమ్, 

ఆగం చతురుణం (వాటార్హను నకారం ద్విజోత. మా 
"టి. 

గ్ ఏతత్ == ఇది అంతా, ఆస్తేవ = ఉన్నది. కిము == ఇంకేమనగా, రే 

కజణ్బబాధామ్ = రేణుకయొక్క కంఠానికి బాధను, కృతవతా = చేసిన, తవ పర 
ననా _ సీ న్ గండగొడ్డ రితో, విద్ధస్పర్థః = కటబడిన పోటి గల, చనగిహాస్య 

వ. పరశురాముడు ధనుర్విద్యలో మహేశ్వరుని శిష్యుడు. అప్పుడ ప్పుడు 

స్కందునితో చేసిన సేేహ హయుద్ధ్దం ౦లో ఆతనిని జయించేవాడు. “కార ర వీర్యో 

విజేయః' అని పాఠాంతరం కూడా ఉండి. కార ర వీర్యుణ్జీ పరశురాముడు సంహ 

రించి నట్టు (పసిద్దమే. క1తియల నందరినీ ఇరవై ఒక్క సె సార్టు సంహరించి, 

భూమిని జయించి దానిని కశ్యపు డనే [(బావ్మణునికి దానం చేసివేసి, తాను నివ 

సించడానికి భూమి లేకపోపడంతో శస్త్రఐబలంచేత సమ్ముదాన్ని దూరానికి నెట్టి 

వేసి ఆ స్థానంలో నివసిస్తున్నాడు. తండి ఆజ్ఞచేత తల్లియైన రేణుక కంఠం 

ఖండించాడు. ఈ పురాణకథ ఇక్కడ అనుసంధించుకోవాలీ. 

ఆ తేతి వ ఇక్కడ “విజేయ £ి (జయించదగినవాడు) ఆనే “య ప్రత్య 

యాంతం కృపత్యయాంతం ఆయిన “విజిత; అనే దాని ఆర్షంలో [పయోగించ 

బడింది. ఇది ఆ ఆర్జాన్ని చెప్పజాలదు గాన ఆవాచక త్యదోషదుషం. 

కొన్ని కృషత్పత్యయాలకు కృత్య పత్యయా లని పేరు. “యి వత్మయం 

వాటిలో చేరినది. భూతకర్మార్హంలో ధాతువుకు “క్ష (“తి మిగులుతుంది) 

[ప్రత్యయం చేర్చబడుతుంది. భు కమ్ = తినబడినది. 'గతమ్ == వినబడినది, 

విజిత; __ జయించ బడ్డాడు ఇత్యాదులు ఉదాహరణలు. 

ఆవ, ప దైకదేశగత్మ వీడాదాయకా శీలానికి ఉదాహరణలు చూవుతున్నాడు. 

శో ఆతిే పలవమతిపరిమిత వర్ణం లఘుతరముదాహరతి శతః, 

పరమార్ధతః స స హృదయం వహతి పునః కాలకూట ఘటిత మివ. 

వృ, అత సేలవశబ్దః. 
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వ్యా; శరఠః = దుష్టుడు, ఆతి పేలవమ్ = చాలా మృదువు, అఆతిపరిమిత 

వరమ్ == చాలా పరిమితములైన వర్ణాలు కలదీ ఆయిన వాక్యమును, లఘుతరమ్ 

_ చాలా మందంగా. ఉదాహరతి = పలుకుతాడు. పరమార్గతః పునః == వాస 

వంలో ఆయితే, సః= అతడు, కాలకూటఘటితమివ = కాలకూటంతో కూడినది 

వలె ఉన్న, హృదయమ్ = హృదయాన్ని, వహతి = వహిస్తాడు. 

అ చేతి :. ఇక్కడ “పేలవి శబ్దంలో ఉన్న “పేలి అనే ఏకదేశం లాట 

భాషలో వృషణరూప గుహ్యాంగ స్మృతిని కలిగిస్తుంది. ఆందుచేత వీడాజనకా 

శీలం 

అవ. పదై కదేశగ తమైన జు గుప్సావ్యంజకా శ్లీకాలానికి ఉదాహరణం చూప 

తున్నాడు- 

కో! యః పూయకే సురసరిన్ముఖతీరసార 
యా ర్ థి 

స్నానేన శాస్ర్రపరిశీలనకీలనేన, 

సౌజన్యమాన్యజనిరూర్ణితమూర్ణితానాం 

సోజఒయం దృళోః పతతి కస్యచిదేవ పుంసః. 208 

త అడ అల ర 
వృ. ఆత పూయ శబ్దః. 

వ్యా. యః ఇతి: యః= ఎవడు, సురసరిన్ముఖతీర్ణ సార్ధస్నానేన = 
గంగానది మొదలైన తీర్ణసముదాయములయందు స్నానంచేత, శాస్త్ర పరిశీఅనకీల 

నేన=కొస్రములను పరిశీలించుటవలన కలిగిన సంసా గ్రార దార్జ్యంచేతను, పూయతే 

= పవి 'తుడుగా చెయబడతాడో, సౌజన్యమాన్యజనిః =సౌజన్యంచేత పూజబించదగిన 

స్మ క కలవాడు, ఊర్టితానామ్ = ఎలకాలులకు, ఊ రితమ్ బలమూ అయిన, సః 

= అట్టి ఇతడు, కస్యచిదేవ = ఎవరో ఒకడే, పుంసః = పురుమని 

నక న్మేతములయందు, పతతి = పడును. క్ 
శే = ఇక్కడ 'పూయి శబ్దం జుగుప్పాకరం. అనగా 'పూయణే” 

ఆనే పదంలో ఏకదేశ మైన 'వూయ'ి ఆనే శబ్దం చెవిని పడగానే 'నీము అనే 

జాగుప్పితార్డం స్పురిసుంది, అందుచేత ఆక్టీ లత్యదోషం. 
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అవ. పదైె కదేశగతమైన ఆమంగళ వ్యం జకాశ్లీ లానికి ఉదాహరణం చూప్ప 
తున్నాడు. 

శ్లో॥ వినయ పణయెక కేతన 
సతతం యో౬భవదజ 'కాద్భళ!, 

౧ 

కథమద్య స సత ద్వదీక్ష్యతాం 

తదభి(పేతపదం సమాగతః. 204 

వృ. ఆత _పతశబ్దః. 

వ్యా. వినయేతి:_ నాయిక సవకికి వశంవదు డైెపోయిన నాయకుణ్ణి 

గూర్చి సభతో అంటూన్న మాటలు. ఆజ్గ = ఓయీ! యః = ఎవడు, సతతమ్ 

ఎల్లప్పుడూ, వినయ[వణయైకకేతనమీ = వినయానికి |పణయానికి ఎకైక 

స్థానంగా, అభవత్ = ఆయెనో, ఆద్య = ఇప్పుడు, తత్ == ఆ, అభి పేతపదమ్ 

చై ఇష్టమైన స్థానమును (ఆమెను), సమాగత; == పొందిన, తాద్భశః = అట్టి, 

సః= ఆతడు, తద్వత్ = అతడు వలె, వెనుకటివాడు వలె, కథమ్ = ఎట్టు, 

వీక్ష్యతామ్ = చూడబడ వలెను? 

అతేతి :. ఇక్కడ “తదభ్శిపేతవదమ్” అనే పదంలో  ఏకదేశ మెన 
“పేతి శబ్దం శవవాచకం ఆవడంచేత అమంగళకరాళశ్తీ లం. 

ఆవ. పదైై కదేశంటో సందిగ్రత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో కస్మిన్ కర్మణి సామర్థ్యమన్య నోత్త పతే తరామ్, 

ఆయం సాధుచరస స స్మాదళ్షులిర్చధ్యతామిహ. 205 

వృ. అత కిం పూర్ణం సాధుః, ఉత సాధుషు చరతీతి సందేహః 

వ్యా. కస్మిన్నితి వు అస్య = ఇతనియొక్క_, సామర్థ్యమ్ = సామర్థ్యం, 

'కస్మిన్ = ఏ, కర్మణి = కర్మయందు, నోత్తవతే తరామ్=[వకాశించడం లేదు? 

“"ఆయమ్ = ఇతడు, సారుచరః = సత్పురుషులలో సంచరించువాడు, తస్మాత్ == 

"ఆ కారణం పలన, ఇహ = ఇతని విషయంలో, అజ్ఞాలిః = దోసిలి, బధ్యతామ్ = 

'కట్టబడు గాక. 
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ఆ తేతి - ఇక్కడ “పూర్వం సాధుః” అని అర్థమా, లేక “సారధరుషు 

చరళొ ఆని ఆర్హమా ఆని సందేహం. 

ఏ. “చరేషళ౯ (పా. సూ. 3.2.16; అనే నూ[తంచేత “చరి ధాతువుకు 

“టి _పత్వయం చేర్చగా చరక | (చరించువాడు) ఆను పదం సిద్దం అవుతుంది. 

త్యాడులు ఉదాహరణం "సారుషు చరతీతి సాధుచరఖొ_ “సత్పురు 

షులలో సంచకించువాడు” ఆని ఆర్థం, “భూతపూర్వే చరట్” (పా. సూ. $5-లి. 

ర్ి) ఆను సూ;తంచెత 'చరబ్' అనే తద్దిత్స పత్యయం చేర్చగా “పూర్వమ్ 

ఆఢ్యః ఆధ్యచరః అన్నట్టు “పూర్వం సాధుః సాధుచరః” _ “పూర్ణం సత్పురు 

మడు అనే ఆర్థం బోధించబడుతుంది. (పకరణాదులు ఏవీ లేకపోవడం చేత 

వక తాత్పర్యం ఏమో తెలియడానికి ఆవకాశం లేకపోవడంచేత “సాధుచరఃిఆనే: 

వదంలో ఏకదేశ మైన “చర'తో సందిగ్దత్వం. 

ఆవ. పదైక దేశంలో నేయార రత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు _ 

లో కిముచ్యతేఒస్య భూపాలమౌలిమాలామహామణెః, 

సుదుర్హభం వచోబాణై ప్రజ యస్య విభావ్యతే. 206. 

వృ. ఆత “వచః'శబ్టైన “గ్ల? శబ్దో లక్ష్యతే. ఆ(త ఖలు న 

"కేవలం పూర్యపదమ్, యావదుత్తరపదమపి పర్యాయపరివర్తనం న 

మమతే, జలధ్యాదావుత్తరపద మేవ, వడవానలాదె పూర్వపద మేవ. 

వ్యా. భూపాల మౌలిమాలా మహామజేః == రాజుల కిరీట పంకులయందు 

మహామణి యైన, ఆస్క== ఇతనివిషయమునందు, కిమ్ = ఏమి, ఉచ్యతే == చెప్ప 
బడును ? యస్య = ఎవనియొక్క, తేజః = తేజస్సు, వచోబాణైః = (వబలకు 

ఆభేదం గాన) గీర్వాణులకచే త, అనగా దేవతలచేత కూడ, సుదురభమ్ = చాల 
ర 

దుర్లభ మయినదో . 

ఆతేరి - ఇక్కడ వచః శజంచేత “గః! శబ్దం లకణయా బోధింపబడు. 

తుంది. ఇక్కడ వూర్యవదమే కాదు, ఉతరపదం కూడా పర్యాయవరివర నాన్ని 

సహించదు. 'జలధి' మొదలైనవాటిలో ఉత్రరపదమే పర్యాయపరివర నాన్నీ 
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సహించదు. “వడవానలి ఇత్యాదులలో పూర్వుపదమ్ పర్యాయ పరివ రనాన్ని 

ఏ. 'వచోబాణి శబ్దం దేవతలు అనే ఆర్థంలో [ప్రయోగించబడింది. కాని 

ఆ పదానికి ఆ ఆరాన్ని బోధించే శక్తి లేదు. అందుచేత 'వచళి శబ్దం లక్షణచేత 

“గి అనే శబ్దాన్ని బోధిస్తుంది. స్కవాచ్య వాచకత్వం, ఆనగా తనచెత (వచః 

శజ్దంచేత) ఏ ఆరం బోధించ బడుతుందో ఆ అర్థాన్ని బోధించడం, సంబంధం. 

గీః బా (వా) ణ = “గీర్వాణ” ఆయింది. ఈ విధంగా [శమపడి అర్జాన్ని తీసి 

కొని రావలసి వచ్చింది గాన నేయార్జత్వదోషం. 

“గిర్వాణ' శబ్దంలో “గిర్ “వాణి ఆనే రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండిం 

టినీ కలిపి 'గిర్యాణి అనే శబ్దాన్ని పయోగి స్తేనే “దేవతలు” అని ఆర్థం. ఆలా 

కాకుండా పూర్ణపద మైన 'గ్వీక్రి పర్యాయపదాలైన “వచస్” “వచని ఇత్యాది 

పదాలు చేర్చి 'వచోబాణి 'వచనబాణి' ఇత్యాదులు ఏర్పరిచి |పయోగిస్తే ఆ ఆర్థం 

రాదు. ఆపే 'దాణ' ఆనే ఉతరపదం స్థానంలో దాని పర్యాయాలైన “శర” 

“ఇష” ఇత్యాదిపడాలు చేర్చగా ఏర్పడిన 'గీఃశరి' 'గీరిమీ పదాలకు కూడా 

దేవత లనే ఆర్థం రాదు. ఆందుచేత ఈ వదంలోని పూర్వోతర పదాలకు బదులు 

పర్యాయపదాలు _పయోగించి మార్చడానికి శక్యం కాదు. ఈ రెండు వదాలనూ 

కలిపి పయోగిస్తేనే రూఢిచేత ఆ అర్హం బోధించబడుతుంది. కొన్ని పదాలలో 

పూర్వపదం, కొన్నింటిలో ఉత్తరవదం పర్యాయవరివృత్తిసహంగా (దాన్ని తీసి. 

వేసి దాని స్థానంలో మరొక పర్యాయపదం (పయోగించడానికి ఏలుగా) 

ఉంటుండి ఉదాహరణకి *“జలధి ఆనే పదంలోని రండవవదం “దిని మార్చి 

“ధర” అనో “పాతి అనో చేర్చి *“జలధరి 'జలప్మాత' ఇత్యాది శభ్రాలు [పయో 

గిస్తే సముదం అనే ఆర్థం రాదు; కాని పూర్యవదం మార్చి “ఉదధి” “పయోధి” 

ఇత్యాది శణాలు తయారుచేయవచ్చు. “వడ వానలకి' ఇత్యాదులలో పూర్వవదం 

మార్చి “ఆక్యానల; ఇత్యాది పయోగాలు చేస్తే వివక్ని తార్థబోధ కలగదు. ఉతర 

పదం మార్చి 'బడవాగ్నిః' ఇత్యాది శబ్లాలు (ప్రయోగించినా తప్పు లేదు. 

ఆవ. “చెప్పదలచిన ఆర్జాన్ని బోధించే సామర్థ్యం లేకపోవడం ఆస 

మర్ధత్వం” అసి ఆంగీకరించి ఆలాంటి సామర్థ్యం లేకపోవడానికి  వసిద్ద్యభావ. 

మైనా కావచ్చు, సమయాద్యభావ (సంకేతాద్యభావ) మైనా కావచ్చును ఆని 
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చెప్పినట్టయితే అృపయుకత్వ - అవాచకత్వ _ నిహతార్భత్వాది భేదాలు కూడా 

అసమర్థ త్వంలోనే 'అంతర్హతాలైపోతాయి: ఆందుచేత వీటి “నన్నింటినీ స్వతం్యత 

దోషాలుగా ఆంగికరించడం ఎందుకు అని ఆశంకించుకొని సమాధానం చెప్ప 

తున్నాడు - 

వృ. యద్యప్యసమర్ణ సై స్యెవా పయుకాదయః కేచన భేదాః తథా 

హ్యనై కరాలంకారి క్రై రెషిభాగెన దర్శితా ఇతి, భేద్యపదర్శనేన ఉదా 

హర్తవా వౌ ఇతి చ విభజ్యోకాః. ' 

వ్యా. యద్యపీతి _ ఆ[పయు క్రత్యాదిదోషాలు అసమర్ధ త్వదోషంలోని 

కొన్ని భేడాలు మాతమే అయినా ఆలంకారికులు వాటిని వేరు వేరుగా చూపి 

ఉండడంచేత, వాటిలో ఉన్న భేదాలు చూపి ఉదాహరించడం యుక్తం అనే ఉద్దే 

శంతో విభజించి (ఆసమర్థత్యదో షంకంటె వేరుగా) (పతిపాదించ బడ్డాయి 

ఏ. “పెన “ఆ పయుకాద యః"ఆని “ఆది” పదంచేత అవాచకత్వ-ని హతార్ణ 

కత్వ - నేయార్థకత్వాదులను |గహించాలి . బాగా పరిశీలిస్తే అ వయుకత్యాదులు 

ఆసమర్హ త్వ్యంలో నే చేరుతాయి. ఆయినా శిష్యబోధసౌక ర్యంకోసం ఆలంకారికులు 

వాటిని వేరు వేరుగా నిరూపించారు. ఆ మార్గాన్నే అనుసరించి నేను కూడా ఆ 

యా భేదాలను సోదాహరణంగా వివరించాను అని అర్థం. అలా కాకపోతే “కసా 

పకర్షకత్వం' అనే సామాన్య లక్షణాన్ని వట్టి అన్ని దోషాలను ఒకే దోషంగా 

పరిగణించవలసి వస్తుంది. 
ఇక్కడ చెప్పిన దోషాలలో చ్యుత సంస్కృతి - అసమర _ అనుచితార_ 

ళు 6 

ఆవాచక _ ఆశీల _ సందిగ _ ఆ;వతీత _ కిష _ ఆవిమృషవిధేయాంశ _ విరుద 
య ఇ టు యట రు చు 

మతికృత్వదోషాలు కావ్యాలలోనే కాకుండా కావ్యేతర్మగంథాలలో కూడా దోషాలే 

ఆని వ్యాఖ్యాతలు. 

ఆవ. ఇంతవరకు పద _ వాక్య _ పదైకదేశాలకు సాదారణాలెన, ఆనగా 

పదాదులలో ఉండడానికి అవకాశం ఉన్న దోషాలు చెప్పి ఇప్పుడు వాక్యాలలో 

మాతమే ఉండే దోషాలు చెపుతున్నాడు _ 

కా. (ప్రతికూల వర్ణ ముపహతలు ప్త విసర్లం విసంధి హతవృ త్రహ్ 
న్యూనాధికకథితపదం పత త్రకర్షం సమా ప్రపృనరాత్తమ్, 
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అర్ధానరై కవాచక మభవన్మతయో గ మనభిహిత వాచ్యమ్ 

అపదస్తపదసమాసం సంకీరం గర్భితం ప్రసిద్దిహతమ్ 
థి (3 థు 

భగ్న (ప్రక్రమమ (క్రమమమతపరార్థం చ వాక్యమేవ తథా, 

వాం, (పతికూలవర్ణం, ఉపహతవిసరం, లువ విసర్లం, విసంధి, హత 
{1 వాణాతీ 

వృత్తం, న్యూనపడం, అధికపదం, కథితపవదం, పత్మత్పకర్షం, సమా పపున 

రాతం, ఆరాంత రకవాచకం, ఆభవన్మత గం, అనభధిహితవాచ్యం , అఆపదస 
జ 

ద 

పదం, అపదస్టస వాసం, సంకీర్ణం, గర్భితం, _వసిద్దిహతం, భగ్న్మప్మకమం, 

ప్రి (పతికూలములైన వర్షా లున్న వాక్యం (పతికూలవర్దం. ఆది దుష్ట్రం. ఆ 

వాకంలో ఉన్న దోషం “పతికూలవర్హత్వం'. మిగిలినవాటి విషయంలో కూడా 

ఇస్తే చూచుకోవాలి, (పతికూలవర్ష త్వం మొదలైన ఈ ఇరవై ఓక్క_ దోషాలూ 

వాక్యంలోనే ఉంటాయి కాబట్టి వాక్యదోషాలు. 

అవ. (పతికూలవర్డ త్వానికి లక్ష్షణోదాహరణలు చూపుతున్నాడు - 

వృ. 1) రసానుగుణత్యం వర్ణానాం వక్యుతే; తద్విపరీతం (పతి 

కూలవర్ణమ్. యథా శృజారే వు 

శో ఆఅకుజ్ఞోత్కణ్ద్బయా పూర్ణమాకణ్ణం కలకణ్ణీ మామ్ 

కమ్చుక ణ్య్యాః “క్షణం కడ కురు" కజ్డార్తిముద్దర. 207 

వ్యా. రసేతి_ ఏవీ వర్గాలు ఏ రసానికి అనుగుణంగా ఉంటాయో (అష్ట 

మోల్దాసంలో) చెప్పబడగలదు. దానికి విపతీతంగా ఉన్న వాక్యం “పఠికూల 

వర్ణం'. శృంగారానికి సంబంధించిన ఉదాహరణం ఎట్టనగా - 

ఆకు జైతి - నాయికాసమాగమాన్ని కోరుతున్న ఒకడు ఆమె సఖితో' 

ఆంటూన్న మాటలు. కలకణ్ణి = మధురమైన కంఠధ్వని కలదానా 1 అకుణ్జోత్క 

జ్ఞయా = మొరపోని బెంగతో, ఆకల్బమ్ = కంఠం వరకూ, పూర్ణమ్ = నిండి. 

ఉన్న, మామ్ = నన్ను, క్షణమ్ = క్షణకాలం పాటు, కమ్బుక ణ్ఞ్యాః = శంఖం 

వంటి కంఠం గల ఆ మెయొక్క-, కళ్చే = కంఠమునందు, కురు = చేయుము. 
కణ్జార్తిమ్ = కంఠంయొక్క_ పీడను, ఉద్దర = తొలగిందుము. 
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వ్, ఇక్కడ శృంగారరసానికి మ] వతికూల మైన టవర్గీయవర్ణాల పునఃపునః 

eA ర్య ల. క్ వి 

శ్లో దేశః సోఒయమరాతికోణితజ లె లె ర్యస్మిన్ (హాదాః పూరితాః 

క్ష(శ్రాదేవ తథావిధః సరిభవస్తాతన్య కేశ గహః, 

తాన్వేవాహిత హేతిఘస్మరగురూణ్యనసాంణి భాస్వ న్లి మే 

యదా మేణ కృతం తదేవ కురుతే దోణాత్మజః (కోధనః. 

వృ. ఆత షి వికటవర్డత్యం దిర్హసమాసత్వం చోచితమ్. 

వ్యా క్నొడే ఇతి _ ర్మాదరసంలో (వతికూలవర్హ త్వం ఎట్టనగా - 

దేశః ఇకి_.తన తం్మడియైన [దోణాచార్యుణి ధృష్టద్యుమ్నుడు చంపివేసినా 

డని విన్న ఆశ్వత్తామ, వేణీసంహారంలో, అంటూన్న మాటలు: ఆఅయమ్ ఈ దేశం, 

యస్మిన్ దేనియందు, ఆరాతికోణి తజలై ః[=శ తువుల రకోదకాలచేత, [హదాఃజ 

మడుగులు, పూరితాః = నింపబడినవో, సః దేశః = అట్టి దేశం. తాతస్య = మా 

తం డికి, కేశ గహః= కేశాలను పట్టుకొనడం అనే, తథావిధః=అట్టి, వరిభవః= 

పరాభవం, న తాదేవ = క్ష1తియునివలననే జరిగినది, కార్తవీర్యార్డునుడు పరశు 

రాముని తం,డియెన జమదగ్నిని కేశగహణం చేసి ఏ విధంగా ఆవమానించాడో 

ఆదే విధంగా ధృష్టద్యుమ్నుడు నా తండిని అవమానించినాడు అని భావం. 

మే == నాయొక్క, అఆహిత హేతిఘస్మరగురూణి=శ[తువుల ఆయుధాలను (మింగి 

వేసే స్వభావం గల గొప్ప వైన, భాస్వ ని = (పకాశించుచున్న, అస్తారిణి = 

(బవ్మాస్తాందులు , తాన్యేవ = అవియే. మా తండిచేత పరశురాముని నుండి 

హాందడపికి. 'కోధనః = కోపం గల, [దోణాత్మజః= ఈ అశ్వత్థామ, రామేణ- 

పరశురామునిచేత, యత్ = ఏది, కృతమ్ = చేయబడినదో, తదేవ = దానినే, 

కురుతే = చేస్తున్నాడు, చేయనున్నాడు. 

ఆచేతి విలా ఇక్కడ వికటములై న వర్గాలు ఉండడం, దీర్హసమాసాలు, 

ఉండడం ఉచితం. 
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an) వి. అనగా ఓజ్ గుణద్యోతకాలైన పరుష వర్ణాల (పయోగం రాదరసంలో 

ఉండాలి. ఆది లేదు గాన పతికూలవర్ణత్వదో షం. 

వ్, ఎర్హసమానాలు ఉండ డంకూడ రౌెదరసానికి ఆనుగుణమే. అది లేక 

పోవడం కూడ లోపమె అని సూచించడానికి దీర్షసమాసత్వం ఉచితం అని చెప్ప 

బడింది. అంతే కాసి దర్భస మా నాభావ వం పతికూల వర్ద త్వం కాదు. 

ఆవ. రౌ:దానునుణమెన వికట వర్ణత్యమూ, చీర్హసమాసత్వ మూ ఉన్న 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. యథా-- 

శ్లో. ప్రాగ(పాప్తనిశుమృళామృవధనుర్హ్వ ధావిధావిర్భవత్ 

కోధ పేరితభీ మభార్గవభుజ స్తమృాపవిద్ధః క్షణాత్, 

ఉజ్జ్వాలః పరశుర్భవత్వశిథిల స్వత్క-బ్ఞ పీఠాతిథి | 

ర్యేనానేన జగత్సు ఖణ్బపరళుర్ణేవో హరః ఖ్యాహ్యతె. 200 

వృ. యత తు న [కోధ స్తత చతుర్ణపాదాభిధానే తథైవ శబ్ద 

రొ దానుగుణవర్థాదులున్న ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

పాగితి :- మహాపిరచరితనాట కంలో శివధనుర్భంగాన్ని గూర్చిన వార్త 

విని, వరశురాముడు కోపంతో (శ్రీరాముణ్ణి ఉద్దేశించి ఆంటున్న మాటలు. పాగ 

(పాప... . ఆపవిద్దః"_ (౩ పాక్ = పూర్ణం, అ; పావ పజ పొందబడని, నిపమృ = 

వంచడం గల, శామృవధనుః = శివధనస్పుయొక్క, ద్వేధావిధా = రెండు ముక్క 

లుగా చేయడంచేత, 'ఆవిర్భవత్ = పుట్టిన, [కోధ = = కోపంచేత, | పేరిత = = [పేరే 

పించబడిన, లీమ = భయంకర మైన, భార్గ వభుజా సమృ = = పరశురాముని భుజ 

సంభంచేత, అవవిద్దః = విడవబడిన (విసరబిడిన), ఊజ్జ్వాల: = పెకి లేచుచున్న 

అగ్ని జ్యాలలుగల, ఆశిథిలః == వేగం గల, పరఖుః నా గండ గొడ్డలి, క్షరాత్ 

= క్షణకాలంలో, లేదా క్షణకాలంపాటు, త్వత్కణ్ధపీఠాతిథిః = నీ కంఠ పీఠానికి 
అతిథిగా, భవతు = అగుగాక. యేన _ ఏ, అనేన = ఈ గండగొడ్డలిచేత, దేవః 
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= దేవుడైన, హరః = హరుడు, జగత్ఫు = జగత్తులయందు, ఖండ పరశుః = 

ఇండ వపరకువ్చగా, ఖ్యాష్యతే = |పసిద్ది పొందింపబడుచున్నాడో. పరమేశ్వరుడు. 

తన పరశువును ఖండించి సగం భాగం శిష్యుడైన పరశురామునికి పరశువుగా 

ఇచ్చినా డనీ. ఖండరూవమెన పరశువును తన దగ్గర ఉంచుకొనుటచేత ఆయన 

పేరు 'ఖండపర బవు'అసీ పురాణకథ, శతువులను ఖండించే పరశువు కలవాడు. 
జ్ 

గాన ఖండపరజువు అసి కూడా మరొక వుత+ తి. 

వి. ఇక్కడ వరశరామునికి శ్రీరామునిమీద కలిగిన క్రోధాన్ని వర్ణించే 
మొదటి మూడు పాడాలలోను వికటవర్ణాలతో, దీర్షసమాసంతో వాక్యరచన 

రౌదానుగుణంగా నడిచింది. ఆందుచెత ఇక్కడ _పతికూలవర్జ త్వదోషం లేదు. 

మరొక విశేషం ఏమనగా గురువైన పరమేశ్వరుని పేరు స్మరించగానే కోధం 

శాంతించి నట్టు సూచించడానికై నాల్గవ పాదం తదనుగుణంగా దీర్షస మాసం 

లేకుండా, వికటవర్దాధిక్ళం లేకుండా కూర్చబడింది. 

అవ. 2. ఉవహతవిసర్గత్య. లు ప్రవినర్శత్వాలను వివరిస్తున్నాడు. 

వృ. (2) ఉపహత:ః ఉత్వం |పాప్తః (8, లుపో వా విసర్లః 

యత తత్ యథా_ 

ల్లో, ధీరో వినీతో నిపుజో వరాకారో నృపోఒ(త సః, 

యస్య భృత్యా బలోత్సికా భకా బుద్ధి(ప్రభావితాః. 210 

వ్యా. ఉపహతేతి :. ఉపహతః == ఉత్వాన్ని పొందిన, లుపో వా= లేదా 

లోపించిన విసర్గ ఎక్కడనో ఆది ఎట్టనగా. 

విసర్గ “ఉిగామారి తరవాత వెనుక అకారం ఊండడంకడేత రెండూ కలిసి 

“ఓిగా మారుతాయి. అది ఉపహత విసర్గం, ఉపసర లోపిసే ఆది లు పవిసరం. 
r న్ 3 భి 

దీరః ఇతి :. ధీరః రీరుడు, వినీతః = వినయవంతుడు, నిపుణః= 

నేర్పరి, వరాకారః = |శేష్టమెన ఆకారం కలవాడు అయిన, సః = అతడు, అర 

= ఇక్కడ, నృవః = రాజు, యస్య = ఎవనియొక్క, భృతా్యః = భృత్యులు, 

బలో త్సికాః == ఐలంచేత దృపులైన, బుద్దిపభావితాః == బుద్ధిపభావంతో కూడిన, 

భకాః వైనం భక్సులో. 
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వ. ఇక్కడ వూర్యార్దంలో ఉపహతవిసర్గత్వం, ఉత్తరార్థంలో లు ప్రవిస 

ర్లత్వం. ఇవి ఉన్నచోట బంధం శిథిలంగా ఉంటుంది. ఆందుచేత భా 'వ్యాకరణసంమ 

తాలైనా ఇవి దోషాలు. విసర్గలు అలాగే ఉన్నా దోషమే. “స్మరః ఖరః ఖలః 

కాన్లః కాయః కృశతరః సక” ఇత్యాదులు ఉదాహరణలు. 

అవ, విసంధివదత్యాని వివరిస్తున్నాడు. 

వృ. (4). విసంధి సంధివై రూప్యమ్; విశ్లేషః, ఆ శీలతంం, 

కష్టత్వం చ. తతాద్యం యథా. 

ba] 

శ్ రాజన్విభా న్సి భవత శళ్చరితాని తాని 

ఇన్హోర్ల్యు తిం దధతి యాని రసాతలేఒ నః, 

సదోర్పలే ఆఅకితతే ఉచితానువృత్తీ 

ఆతన్వతి విజయసంపద మేత్య భాత 8, 211 

వ్యా. విసందితి :. సంధి విరూపంగా, వికృతరూపంగా, ఉండడం 

విసంధిత్వం. ఇది విశ్లషం అనీ, అక్టీ లత్యం అనీ, కష్టత్వం అనీ మూడు విధాలు. 

ఏ. వర్ణాన్ని ఉచ్చరించడానికి పట్టే కాలానికి “మాతిఆని పేరు. హస్య 

మెన ఆచ్చును ఉచ్చరించడానికి ఒక మాత, దీరాచ్చును ఉచ్చరించడానికి రెండు 
మా ఖు 

మా[తలూ, హలును ఉచ్చరించడానికి అర మాత ఆవసరం. 
ow) దబ 

“ఏక మాతో భ వెద౦9స్యో ద్విమాతో దీర ఉచ్యతే, 
0 మ 

(తిమ్మాతస్తు ప్తుతో జయః వ్యక్ణానం త్వర మాతకమ్.” 

వర్ణాలను ఉచ్చరించడానికి కసీసం ఎంత సమయం కావాలో అంత సమ 

యమే వినియోగించి ఉచ్చరించి నప్పుడు రెండు వర్ణాలు దగ్గరగా రావడానికి 

' (ఆధిక సంనికర్షకు) “సంహిత అని పేరు. దీనికే “సంది అని కూడా పేరు. 

'సంహితి'సంధి' ఆనే రెండు పదాలు సంవూర్వ్యక'ధా'ధాతువునుండి తయారయినవే; 

కాని పాణిని ఎక్కడా కూడ “సంధిి పదాన్ని వాడినట్టు కనబడదు. “పరః సంని 

కర్షః సంహితా” (పా.సూ. 1.4.10 అనే సూతంచేత “సంహితా” ఆనే సంజ్ఞను 

ఏర్పరచుకొన్నాడు గాన దానినే వాడినాడు. 

24 
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“సంహితై కపదే నిత్యా నిత్యా ధాతూవసర్గయో:; 

నిత్యా సమాసే వాశక్యే తు సా వివకామ పేవతే.” 
ఆని ఒక _వసిద్ధ కారిక ఉన్నది. ఒక్క పదంలోను, ధాతు.ఉపసర్గల మధ్యా, 

సమాసంలోను సంధి ఆనగా సంధికార్యం, నిత్యం; చేసీ తీరాలి. వాక్యంలో 

ఉచ్చకెంచేవాని ఇచ్చను పట్టి ఉంటుంది; కావాలనుకుంటే చేయవచ్చు లేకపోతే 

మానివేయవచ్చు. ఉడా. తృతీయైకవచనంలో “మతి+ఆి అని ఉన్నప్పుడు 
సంధికార్యం తప్పక చేసి 'మత్యా'ఆనే 1పయోగించాలి. “పరి+ఆగ చ్చత్'అని 

ఉన్నప్పుడు ఈ ఉపసర్గకీ ధాతువుకీ తప్పకుండా సంధికార్యం చేసి “పర్యగచ్చత్” 

అని పయోగించాలి. 'సుధీ+ఉపాస్య' మధు+ఆరి మొదలైన సమాసాలలో కూడ 
సంధికార్థుం తప్పకుండా చేసి 'సుధ్యుపాస్య' “మధ్యరి” ఇత్యాది విధంగా [పయో 

గించాలి. *గౌరి ఆగచ్చతి” “బాలః అగమత్' ఇత్యాదివాక్యాలలో [పయో క్ర ఇష్టా 

నుసారం “గార్యాగచ్చతి”అని కాని “గారి ఆగచ్చుతి అని కాని, “బాల ఆగమత్' 

అని కాని, *'బాలః ఆగమత్ "ఆని కాని (పయోగించ వచ్చును అని ఈ కారికకు 

ఆర్థం 

ఆయితే వాక్యంలో సంధికార్యం ఇచ్చానుసారం చేయవచ్చును అనేది 

కేవలం ఛందో బద్ధం కాని వాకగంలోనే. పద్యవాక్యంలో మాతం సంధికార్యం 

ఐచ్చికం కాదు. తప్పక చెయ్యాలి. వ్యాకర ణవికోధం లేక పోయినా పద్యం చదివే 

టప్పుడు ధార కుంటువడుతుంది. కాబట్టి అది దోషమే ఆని ఆలంకారికుల అభి 

(పాయం. ఐచ్చికం కదా ఆని సంధికార్యం చేయకపోవడం రచయిత ఆశ క్రికి 

సూచకం కడా? 

ఈకారాంత_ఊకారాంత_ ఏకారాంతద్వివచనశబ్దాలకి పాణిని “పగృహ్మ్యంి 

అనే సంజ పెటుకొని, (వగృహ్యసంజ కలవి (పకృతిభావం చెందుతాయి, అనగా ణా ద ర శా 

వాటికి ఉతరపదంలోని ఆద్యవర్ణంతో సంధికార్యం చేయవలసినా చేయకూడదు 

అని “ఈదూదేద్ధివచనం |వగృవ్యామ్"(1-1-11) “స్టత్మవగృవ్యా అచి నిత్యమ్” 
(6-1-125) అనే సూత్రాలలో చెప్పి ఉన్నాడు. ఆందుచేత (పగృహ్యసంజ్ఞ కల 
వాటికి సంధికార్యం చేయకూడదు కదా అని, ఒక సారి పరవా లేదు కాని, రెండు 
మూడు సార్టు ఒక కోక ౦లో విశ్లేషం (ఆనగా సంధికార్యాభావం)చే స్తే అది దోషం. 

ఈ విధంగా విశేషం (సంధికార్యా భావం) ఐచ్చికం అనీ, ఆనుకాసనికం 
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(వ్యాకరణ పో క్ర)ం ఆనీ రెండు విధాలు. ఆనుశాసనికం కూడా వగృహ్యసంజ్ఞా 

నిమితకం ((వగృ్భహ్యసంజ్ఞవల్ల ఏర్పడినది) అనీ, అసిద్ధి హేతుకం అనీ రెండు 

విధాలు. మొతం మూడు విధాలు. వీటిలో ఐచ్చిక_ పగృహ్యసంజ్ఞానిమి త్రకాలను 

గూర్చి తెలుసుకున్నాం. “'చన్లిః-ఉదితః' ఆనే వాక్యాలలో “లోపః కాకల్యస్య” 
చి 

(రితి. 19నే పాణిని స్నూతంచేత (విసర్గస్టానంలో వచ్చిన వకారం)లో పించగా 

“చన్ద్ర ఉదితిఅని ఉన? ది. (విసర్గస్థానంలో ఏమి వచ్చింది మొదలైన వన్నీ 
అ యం ౧౭ మలాల 

జిజ్ఞాసువులు సిద్దాంతకౌ ముద్యాదులద్వారా తెలుసుకో వాలి.) ఇక్కడ అ & ఆని 

ఉండడం చేత గుణం రావడానికి అవకాశం ఉన్నా ఆది రాదు. ఎందుచెత ననగా 

“ఆద్దుణః” (6-1-7 ,అనె సూతం దృష్టిలో లోపన్యూతం అసిద్ధం. ఆ సూతం 

ఉన్న ప్రై ఆదుణసూ, తానికి తెలియదు. అందుచేత దానికి అకారానికీ ఊకారానికీ 

మధ్య “వ” కనబడుతూ ఉంటుంది. అందుచేత వ్యాకరణకాస్త్రరీత్యా కూడ సంధి 

రాదు. ఆందుచెత ఇది ఆసిద్ధిహేతుక మైన ఆనుశా సనిక సంధ్యభావం, ఒక సారి 

_పయోగిస్తే డోషం కాకపోయినా ఆధికంగా ఈ సంధ్యభావరూపాలు [ప్రయోగిస్తే 

డోషమె. 

ఐచ్చిక_.పగృహ్యసంజ్ఞా హేతుకానుశాసనిక వి శ్లేషాలకి ఉదాహరణం ఎట్ట 

నగా-రాజన్నితి-రాజన్ = రాజా ! యాని= ఏవి, రసాతలే = పాతాశమునందు, 

అనః = లోపల, ఇన్హోః = చందునియొక్క , చ్యుతిమ్ = కాంతిని, దధతి = ధరి 

స్తున్నాయో, తాని = అట్టి, భవతః చకితాని = సీ చరితములు, విభాన్సి= (పకా 

శించుచున్న వి. ఉ చితానువృ త్తీ = కాలానురూపమైన అనువర నాలను, ఆతన్యతీ= 

చెస్తున్న, ధీదోర్చలే — బుద్దిబలబాహు బలాలు, అతితతే _ చాల వ్యాపించినవై, 

విజయసంపదమ్ = విజయసంపదను, ఏత్య = పొంది, భాతః == |పకాశిస్తూన్న వి. 

ఇక్కడ పూరార్హంలో “తాని ఇన్హోః'అనే చోట సంధికార్ణం ఐచ్చికమే 

ఆయినా విశ్లేషం, ఒక మారే (పయోగించినా, దోషమే. ఉత్తరార్థంలో “దీద్రో 

ర్చలే ఆతితతే"ఆనే చోట. “ఆతితతే ఊచితానువృ త్రీ” అనేచోట “ఉచితానువృత్తీ 
ఆతన్వతి” అనే చోట విశ్లేషం [వగృహ్యుసంజ్ఞను పట్టి చేసినది. ఒక మారు ఇది 

శ్రా ఖో అ 

దోషం కాకపోయినా మూడు సారు చేయడం దోషం. . 

అవ, అసిద్ధిహేతుకానుకాసనిక విశ్రషానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 
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శో తత ఉదిత ఉదారహారహార 

ద్యుకిరుచె ఎదుదయాచలాది దివేనుః, 
ఇషా రలు 

నిజవంశ ఉదా త్రకా నకా ని 

రత ముకామణీవచ చ్చకా _స్త్యనర్హః 212 

వృ. సంహితాం న కరోమీతి స్వేచ్చయా సకృదపి దోషః, 

(పగ్భ హ్యాది హెతుకత్వే త్వసకృత్. 

వ్యా, తత ఇతి; ఉచ్చెః = ఉన్నతమైన, ఉదయాచలాత్ = ఉదయ 

పర్యతంనుండి, ఇన్జుః ఇవజ చందుడు వలె, తతః== ఆ వంశమునుండి లేదా 

వెనుక చెప్పిన ఆ రాజునుండి. ఊదితః = పుట్టినవాడు, ఉదార హార హారి ద్యుతిః = 
(శష్టమెన హారంచేత మనోహరమైన కాంతి గలవాడు, (శేష్టమైన హారం వలె 

మనోహర మైన కొంతి గలవాడు అని ఈ విశేషణం చం దునికి కూడా వర్తిస్తుంది, 

ఉదాత్తకా నకాన్సిః = ఉత్తమమైన మనోహరమైన కాంతి గలవాడు ఆయిన, ఇది 

చందుడికి కూడా ఇదే ఆర్జంతో వ రిస్తుంది, అనర్హః== | శేమ్టడైన ఇతడు, నిజవంశే 
= తన వంశమునందు, ముకామణివత్ = ముత్యమువలె, చకాసి = (పకాళిస్తు 

న్నాడు. ముత్యాలు వెదురునుండి కూడా పడతా యని (ప్రసిద్ధి ఉన్నది గాన 

అనర్హమైన, అనగా అమూల్యమైన, ముత్యం కూడా తన వంశం (వెదురుకజ్ఞ) 
మీద (పకాశిస్తుంది. 

క్! జిన్ద్రజీమాతవరాహశ జ్ఞ జ 

మతా “శహిజుక్యుదృవ వేణుజాని, 

ముకాఫలాని (పథితాని లోకే 

తేషాం తు కుక్తుద్భవ మేవ భూరి,” 

ఆని (వసిద్ధశ్లాకం. ఏనుగులు, మేఘం, ఆటవీవరా హం, శంఖం, మత్స్యం, సర్పం, 

ముత్యపు చిప్ప, వెదురు __ వీటినుండి ముత్యాలు పుడతాయి. ఆయితే ముత్యపు 

చిప్పలలో పుట్టినవే ఆధికంగా లభిస్తాయి. అని దీనికి అర్థం. 

వి. ఇక్కడ “తత ఉదితః” “ఉదిత ఉదార” “నిజవంశ ఉదాత"”అనే చోట 
సంధ్యభావం అసిద్ధి హేతుకం. 
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సంహితామితి:. సంహితను (సంహితాకార్యమును) చెయ్యను అని స్వేచ్చ 

చేత ఒక్కమారు చేయకపోయినా దోషమే. (పగ్భహ్వ్యూదులు ఉండడం చేత చేయక 

పోతే ఒకమాటు దోషం కాకపోయినా, చాలా మార్లు దోషం. అనగా ఆ పదాలకు 

బదులు ఇతరపదాలతో శోకం కూర్చుకోవాలి, 

ఆవ. ఆన్స్ లత్యరూప మైన సంధి వైరూప్యానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో వెగాదుడ్డీయ గగనే చలణ్ఞామర చేష్టితః, 

ఆయము త్రపకే పత్రీ తతోఒతై%9వ రుచిం కురు. 218 

వృ. అత సంధావ్మిలతా, 

వ్యా. వేగాదితి;. సఖీ నాయికకు సం కతస్పానాన్ని చూపుతున్నది. ఆయమ్ 

షతీ = ఈవక్షి, వేగాత్ == వేగంవలన, ఉడ్డీయ = ఎగిరి, డామర చేష్టితః = 

'తీవమైన చేష్టలు కలదై, గగనే = ఆకాశమునందు, ఊత పతే = (_పకాశళిస్తూన్న ది. 

తత; = ఆందువలన, అతైంవ = ఈ  పాంతమునందే, రుచిమ్ = అభిలాషను, 

కురు = చేయుము. 

ఆ;తేతిః:_ ఇక్కడ సంధిచేయగా, కలిపి చదవగా ,క్షొఆశ్రీలత్వం ఉన్నది. 

'చలకామరి ఆనే చోట ఏర్పడిన 'లండా' అనే శబ్దం కాశీ పాంతభాషలో పురుష 

గుహ్యాంగాఫిధాయకం. 'రుచిం కురు అని కలిపి] చదివినప్పుడు ఏర్పడిన 

“చింకు” శబ్దం లాటభాషలో అశ్టీ లార్థబోధకం ఆని వెనుక చెప్పబడింది. ఈ 

విధంగా ఇక్కడ విసంధిత్యదోషం చాలా పదాలలో ఉండడంచేత వాక్యగతం. 

ఆవ. కష్టత్వరూవ మైన విసంధికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో ఉర్వ్యసావ్యత్ర తర్వాలీ మర్వన్తే చార్వవస్థితిః, 
నాత్రర్జు యుజ్యతే గన్తుం శిరో నమయ తన్మనాక్. 214 

వ్యా. అ[త = ఇక్కడ, మర్వన్తే = మరు పదేశ| పాంతభాగమునందు, 

ఆనసౌ = ఈ, ఉర్గ్వీ= గొప్పదైన, తర్వాలీ = వృషవం కి, చార్వవస్టితిః = అంద 

మైన స్టీతి గలది. ఆత=ఇక్క_డ, బుజా=బుజావు గా (వంగకుండగా), గన్తుమ్ 
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= వెళ్ళుటకు, న యుజ్యశే = యుకం కాదు. తత్ = ఆ కారణంవలన, మనావ్ = 

కొంచెం, శిరః = శిరస్సును, నమయ = వంచుము. 

ఏ. ఇక్కడ ఉన్న “ర్య “ర్వాోర్వ” 'అతర్జు' ఆనే సంధులు [శుతికటు 

వుగా ఉన్నాయి. ఆందుచెత ఇది “శుతికటువిసంధి”కి ఉదాహరణం. 

అవ, హతవృత్రానికి ఉదాహరణలు చూపడానికి ముందు 'హతి పదానికి 

మూడు అర్దాలు చెప్పి, “'హతవృత'” పదాసికి వ్మిగహం చూపుతున్నాడు- 

వృ. హతం లక్షణానుసరణే౭_ప్య|శవ్యమ్, అపా ప్రగురుభావాన్ల 

లఘు, రసాననుగుణం చ వృత్తం య్యత తత్ హతవృత్తమ్. క్రమేణో 
దాహద ణమ్- 

శో ఆమృతమమృతం కః సండేహో మధూన్యపి నాన్యథా 

మధురమధికం చూతస్యాపి (ప్రసన్నరసం ఫలమ్, 

సకృదపి పునర్మధ్యస్థః సన్ రసా న్తరవిజ్ఞనో 
వదతు యదిహాన్యత్సాషదు స్వాత్సి)ియాదళశనచ్చదాతి, 

వృ. ఇత “యదిహాన్యత్సా్యదు స్యాత్ ఇత్యశవ్యమ్. 

వ్యా, హతమితి:. లక్షణాన్ని అనుసరించినా అఆ;శావ్యంగా ఉండేది 

గురుత్యాన్ని పొందని చివరి లఘువు కలది, రసానికి ఆనుగుణం కానిది “హతం”. 

ఈ మూడు విధాల హతం ఆయిన వృతం ఉన్నది హతవృతం. 

వి. ఛందఃశాస్త్రంలో చేప్పిన లక్షణం అనుసరించకపోళే ఆశవ్యత్వం 

(వినడానికి ఇంపుగా లేకపోవడం) ఆనేది (పసిద్ధమే. అదొక ఆ|శవ్యత్యం. వృత 

లక్షణాన్ని ఆనుసరించినా యతిభంగాదులచేత అశవ్యంగా ఉంటుంది. ఆది 

రెండవ ఆ, శవ్యత్యం, స్థానవిశేషంలో గణవిశేషాన్ని చేర్చడంవల్ల కూడా అశ 
వ్యత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆది మూడవ ఆ|శవ్యత్వం. ఈ | తివిధాశవ్యత్యాలలో 

ఏది ఉన్నా ఆ వృతం హతం ఆయిపోతుంది (పాడయిపోతుంది). ఈ |తివిధా 
శ్రవ్యత్వరూవహతవృత్తత్వం మొదటిది. “వా పాదాన్తే” (పాదాంతంలో ఉన్న 
లఘువు వికల్పంగా గురువు అవుతుంది) ఆని చెప్పిన గురుత్యం పాదాంతలమఘువుకు 
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లభించకపోవడం రెండవ హతవృతత్యం. రసాసికి అనుగుణంగా లేకపోవడంచేత 

వృతం చెడిపోవడం మూడవ హతవృతత్వం. 

మొదటి హతవృతత్యానికి చెందిన (తివిధా[॥ శవ్యతాాలలో వృతం ఛందః 

శాస్త్రపకారం లేకపోవడం వల్ల కలిగే ఆ శవ్యత్త్వం వసిద్ద మె గాన దానికి 

ఉదాహరణ చూపకుండా రెండవ విధ మెన ఆ శవ్యత్యానికి చూపుతున్నాడు. 

అమృత మీతి:. ఆమృతమ్ = అమృతం, అమృతమ్ = అమృత మే; సందేహః 

= సందేహం, కః= ఏమిటి ? మధూన్మపి = తేనెలు కూడా, అన్యథా = మరొక 

విధంగా, న=కావ, ఆనగా తేనెలు తేనెలే. చూతస్య= చూతవృ ఎకుంయొక్క_, ప్రసన్న 

రసమ్=స్వచ్చుమైన రసం గల, ఫలమ్ అపి=ఫలం కూడా, అధిక మ్== అధికంగా, 

మధురమ్ = మధుర మైనది. పునః = కొని, రనా'న్తరవిత్ = రసాల తారతమ్యం 

ఎరిగిన, జనః = జనుడు, సకృదపిడఒక-మా రైనా, మధ్యస్థః సన్ = మధ్యస్థుడె, 

పక్షపాతబుద్ద్ధి లేనివాడై, వదతు _-= చెప్పుగాక; యత్ == ఏమనగా, అన్యత్ = 

ఇతరవసువు ఏ దైనా, (పియాదశనచ్చదాత్ = =! పీయురాలి అధరోష్టంకం టె, 

స్వాదు = మధురమైనదిగా, స్యాత్ = ఉండునా? 

ఆ తేతి:_ ఇక్కడ “యదిహాన్యత్ స్వాదు స్యాత్" ఆనేది అ|శవ్యం. 

'ఆమృతమమృతం' ఇత్యాదిళ్లోకం హరిణీవృత్తంలో ఉంది. “రసయుగ 

హయెర్న్నా మౌస్తాగో యదా హరిణీ తదా” ఆని దీని లక్షణం. మొదటినుంచి 

ఆరవ ఆక్ష్షరం, దాని తరవాత నాల్గవ అక్షరం, డాని తరవాత ఏడవ ఆక్షరం 

యతిస్థానాలు. కానీ ఈకోకం చతుర్దపాదంలో ఆరవ అక్షరం “హో” ఆక్కడ 

పదం “వరగలేదు. “అందుచేత యతిభంగం కలిగి అశవ్యత్యం వచ్చింది. 

ఆవ. లక్షణాన్ని ఆనుసకించినా మా[కావృత్తంలో స్టానవి శేషంలో గణ 

విశేషం కూర్చుడ౦వల్ల మూడవ విధమైన అఆశవ్యత్వానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు- 

వృ. యథా వా. 

గాథ. జం పరిహరిఉం తీరఇ మణభుం పి ణ సున్దర త్రణగుణేణ 

అహ ణవరం జస్స దోసో పశ్టేడిపహి హిం పి వడివణో. 
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“యత్ పరిహరుం తీర్యతె మ నాగపి నను న్టరత్వగుణిన 

ఆథ కేవలం యస స్య దోషః | పతి పె 
న్ 

పీ (పతిపన్న ౪”. 

వృ. ఆత ద్వితీ యతృతీ యగణాొ సకారభకారౌ. 

వాం. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- a 
ఫ్ 

జం ఇత్యాది:- ఒక సఖి దియునిపె అలిగిన మానినిని సమాధాన పరచు 

చున్న గాధ. ఇది ఆనంద వర్థనుని పంచబాణలీలలోనిది. యత్ _ ఏది సున్దర త్వ 

గుణేన = సౌందర్య గుణంతో కూడినదో, అది, మనాగపి== కొంచెం కూడా, 

వరిహరుమ్ = పరిహరించుటకు, న తీర్యతే == శక్యం కాదు. అథ = మరియు, 

యస్య == దేనియొక్క, దోషః అపరివోర్యత్వరూపదోష ౦, కేవలమ్ == కేవలము, 

(వతివతైః అపీ= యతులు మొద లైనవారిచేత కూడ, [పతిపన్నః = అంగికరించ 

బడినదో. ఆందుచేత దైవవళంచేత నీ భర్త సౌందర్యాతిశయం ఉన్న మరొక 

కాంతపె ఆసక్తు డవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు, నీవు కోపించక ఓపిక పట్టి 
ఉండడం మంచిది. కామచేష్ట ఇలాగే ఉంటుంది అని భావం. 

అతేతి:. ఇక్కడ ద్వితీయతృతీయగణాలు సకారభకారాలు. 

వి. ఇది మాతావృతం; గాథ. అందుచేత ఒకొ_క,_ గణం మాతా 

చతుష్టయాత్మకమై వర్ణ తయాత్మకం ఆయి ఉంటుంది. “హరిఉంి” అనేది రెండవ 

గణం. సోజన గురుః” (ఆంత్యగురువు సగణం అనే వచనాన్ని పట్టి ఇది సగణం, 

మూడవగణం “తీరి అనేది “భ ఆది గురుః” అనే వచనాన్ని పట్టి భగణం. 
ఇక్కడ రెండవ గణం చివరి అక్షరం “ఉం అనేది, మూడవగణం మొదటి 
ఆకరం “తీ” అనేదీ గురువుల ఉండి ఆ రెండూ ఉండీ అని పక్కపక్కనే 

ఉండడంవల్ల ఉచ్చారణలో అశవ్యత్వం ఉన్నది ఆని బాలబోధినీకారుడు. 

ఆవ. ఆంత్యలఘువు గురుక్వాన్ని పొందని వృతాన్ని ఉ దాహరిస్తున్నాడు. 

రో వికపితసహకారతారహారి పరిమలగు జో తపుజ్టితద్వి రేఫః, 
జ 

నవకిసలయచారుచామర శ్రీర్హ రతి మునేరపిమానసంవస నః. 

వృ. ఆత “హారి శబ్దః. “హారి పముదితసౌరభ"ఇతిపాక్రో యుక్త. 
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వ్యా. “వికసిత .. ద్విరేఫః” - వికసిత = వికసించిన సహకార = తీయ 

పదిమలముచేత, గుక్షీత = రన ప పుష్టాత = pes వడిన, య రేహ = ఆ 

రతి = హరిస్తున్నది. 

ఆ తేతి;_ ఇక్క_డ “ప కి”శబ్దం.“హారి పముదితసౌరభ”ఆనిపాఠం యుకం. 

వి. [వథమహిదం చివరి “వారి” అనే పదంలోని ఇకారం పాదాంతంలో 

ఉన్నా గురువు ఆవడంలేదు. చదివేటప్పుడు తేలిపోతున్నది. అందుచేత “వా 

పాడానే! ఆని పాదాంతలఘువుకు వైకల్పికంగా గురుత్వం చెప్పబడింది కదా 

ఆని బంధం శిథిలంగా ఉందా, జాగుందా అని చూచుకోకుండా ఆ సూ తాన్ని 

పెటించకూడడు. ముఖ్యంగా పుష్పిత్మాగావృతం వంటి వృత్తాలలో బంధ శై థిల్యం 

వస్తుంది. వసంతతిలకాదులలో ఆంత బాధలేదు. ఇక్కడ _ “హారిపరిమల'కు 
బదులు “హారి పముదితసౌరభ” అని మార్చుకుంటే సంయుకాక్షర పరత్యంచేత “6” 

లోని 'ఇి గురువు అవుతుంది. 

అవ. శార్డూలవి క్రీడితవృ త్రంలో కూడ పైదాంత్యలఘువు గురువు కాక 
పోవడానికి ఉదాహరిస్తున్నాడు- 

శో అనా న్యానా గుణరత్నరోహణభువో ధన్యా మృదనై వవ సా 

సంభారాః ఖలు తెఒన్య ఎవ విధినా యెరెష ష సృష్టో యువా, 

(శ్రీమత్యాని జుషాం ద్విషాం కరతలాత్ స్త్రీణాం నితమృస్థలాత్ 

దృష్టే యత్ర పత న్టి మూఢమనసామస్తాాణి వసాాణ్ చ. 218 

వృ. ఆగత “వస్తాంణ్యపి' ఇతి పాఠ లమురపి గురుతాం భజతే. 

వా?. ఆనా? ఇతి :. ఒక రాజా వర్ణనం ఇతి. ఏషః యువా= ఈ యువ 
వి (జ 

"కుడు, విధినా = (బహ్మదేవునిచేత, యః = ఏ సంభారాలతో, సృృష్టః = సృష్టించ 

-బడినాడో, తాః== ఆ, గుణరత్నరోహణభువః = గుణరత్నములు మొలచిన 

'రోహణపర్వత భూములు, అన్యాః == అన్యమైనవి. ఆ భూములే వేరు అని ఆరం. 
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ధనా? = ధన్యమైన, సా==ఆ, మృత్ = మట్టి, ఆనై్యవ== ఆ న్యమైనది. ఆ మట్టియే. 

చేరు. తే= ఆ, సంభారాః= సంభారాలు, అన్య ఏవ ఖలు == అన్యములు, యథత 

= ఎవడు, దృష్టేజు చూడబడగానే, మూఢమనసామ్ = మూఢములై పోయిన 

మనస్సులు గల, శ్రీమత్కా-న్తి జాషామ్= శ్రీమంతులు, కాంతికలవారు అయిన, 

ద్విషామ్ = కృతువులయొక్క-; కరతలాత్ = హస్తములనుండి, అసాొణి = 

ఆయుధాలు, స్ట్రీణామ్ = స్రీలయొక 'మూఢమనసామ్” *శ్రీిమత్కా-ని, జుషామ్” 

అనే విశేషణద్యయం “స్తీణామ్'కు కూడా అన్వయించుకోవాలి. వస్తాంణి చ= 

వస్తాలు, పతని, = పడిపోవుచుండునో, జారిపోవుచుండునో . 

ఆ,తేతి :- ఇక్కడ 'వస్తారిణ్యపి' అని పాఠంలో అమఘువు కూడా గురువు 

ఆపుతుంది. “వస్టాణి చే” అని చదివినప్పుడు గతం ఆంతా స్తాం మీద పడడం 

చేత చివర ఉన్న “చి తేలిపోతున్నది. ఈ పాఠం మార్చి “వస్తాంణ్యపి” అని 

చదివినప్పుడు *పి' లోని లఘువు గురువు అవుళుంది. ఈ విషయా లన్నీ ఆనుభ 

వై కవేద్యాలు. మాటలలో కొంతవర కే స్పష్టం చెయకలు గుతాం, 

ఆవ. రసానికి అనుగుణం కాని వృతాన్ని ఉదాహరిస్సున్నాడు- 

శ్లో; హా నృప హాబుధహో కవిబన్టో వి (ప్రసహస్రసమా శ్రయదేవ. 

ముగ్ధవిదగ్ధసభాన్నర రత్న క్యాసి గతః క్వ వయం చ తవెతే. 

వ్బ. హాస్యరసవ్యజ్ఞాక మేతద్వృత్త మ్, 

వ్యా, హా ఇచి:. ఒక రాజు మరణించగా ఆతనికి సంబందించినవారి విలాపం 

ఇది-"ఆయ్యో! రాజా! అయ్యో! బుధుడా! అయ్యో! కవుల బంధువా! వివసవాసానికి 

ఆశశయమైన ఓ (వభూ! సుందరమైన వాడా! విదగ్గుల సభామధ్యంలో రత్న మా! 

ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినావు. మేమందరం ఎక్కడ ఉన్నాం"? ఇది దోధక వృత్తం. 

హా స్యేతి వు ఈ వృత్తం హాస్యరస వ్యంజక ౦. 

ఏ. ఇక్కడ వాడీన దోధకవృత్తం (పతిపదంలోను విరిగిపోతుంది. కాబటి" 

హాస్యరసానికి అనుగుణం గాని కరుణరసానికి అనుగుణం కార్త, కరుణరసానిక 

మన్దా[కాన్తాపుష్పిత్యాగారులు, శృంగారాదులకు వృఠ్వి(సగ్ధరాదులు, వీరరసాదులకు. 
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శిఖరిణీశార్టూలవి,కీడితాదులు, హాస్యానికి దోధకం ఆనుగుణాలు. ఈ విషయా 

లన్నీ నాట్యశాస్త్రం వదిహేడవ ఆధ్యాయంలో [వతిపాదితములె ఉన్నాయి. 

ఆవ, (6) చెప్పదలచిన ఆర్థాన్ని చెప్ప గలిగిన పదాలు లేని వాక్యం 

“న్యూనవదం' దీనికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. న్యూనపదం యథా- 

శో॥ తథాభూతాం దృష్టా నృపసదసి పాళ్చాలతనయాం 
na) EE 

వనే వ్యాధి 8 సార్ధం సుచిరముషితం వల్కలధరై 8, 

విరాటస్యావాసె స్టితమనుచితార మృనిభృతం 

గురుః ఖేదం ఖిన్నే మయి భజతి నాద్యాపి కురుషు. 220 

వృ. ఆ/తాస్మా భిరితి, “ఖిన్న 'ఇత్యస్మాత్ పూర్వమ్ ఇగ్గమితిచ. 

వ్యా. తథాభూతామితి :. ఇది 15వ శ్లోకంగా తృతీయోల్హాసంలో వచ్చి 

నది, ఆర్జాదికం అక్కడ చూచుకొనవచ్చును. ఇక్కడ మూడు పాదాలకి సంబం 

ధించి “అస్మాభిః' ఆనే పదం, “ఖిన్నే' అనేదానికి ముందు “ఇత్రమ్” (ఇట్లు) అనే 

పదం అవసరం. కర్తను చెప్పకపోవడంచేత, “ఈ విధంగా” ఆని చెప్పకపోవడం 

చెత వాక్యానికి ఏక వాక్కత కుదరదు. ఆందుచేత న్యూనవదత్యదోషం. 

ఆవ. (7) చెప్పదలచిన ఆర్థంకం టె ఆధిక మైన ఆర్థం చెప్పే పదాలు 

ఉన్నది “ఆధికపదం'. దానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. అధికం యథా. 

శో స్పటికాకృతినిర్మలః ప్రకామం 

(ప్రతిసం(కాననిశాతళా స్త్రతత్వుః, 

'అవిరుద్రసమన్వితో క్రియుకః 
(ప్రతిమల్లాస్తముయోదయః స కో౭పి. 221 

వృ. ఆత “ఆకృతి శబ్దః. 
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వ్యా. ఆదికవడం ఎటనగా. 
రా 

సృటికేతి :. ఇది ఒక విద్వాంసుని వర్ణనం. స్పటికాకృతినిర్మలః == 

స్పటిక ముయుక్క_, ఆకారం వలె నిర్మలుడు, స్వచ్చమైన అంతఃకరణం కల 

వాడు, |పకామమ్ = మిక్కిలి, పతినం; కాన్తనికాతకాస్త్రతత్తః = హృదయంలో 

సంక్రమించిన, హృదయంలో స్థిరంగా ఉన్న, సానపట్టబడిన కాస్త్రతత్వం కల 

వాడు, అవిరుద్రసమన్వితో క్రియుక్త 8 = లోకశాస్తాఫిదులకు విరుద్దములు కాని 

సమన్యయంతో కూడిన మాటలతో కూడినవాడు, (పతిమల్హాస్త్రమయోద యః ౬ 

(పతివాదుల ఆస్తమయానికి , ఓటమికి, ఉద యభూతుడు, కారణ మెనవాడు ఆయిన, 

సః = అతడు, కోఒపి = వర్ణింప శక్యం కానివాడు. 

అతేతి :. ఇక్కడ “ఆకృతి' శబ్దం. అనగా “సృటికనిర్మలః” అంటేనే 
“స్పటికం వలె విర్మలమైనవాడు” అనే ఆర్థం లభిస్తుంది. నై ర్మల$ం విషయంలో 

స్పటికంతోనే కదా పోల్చేది. ఇంక స్పటిక ంయొక ఆకారం వలే నిర్మలుడు 

ఆని చెప్పడం అనావళ్యకం. అందుచేత “సృటికాకృతినిర్మ లః లోని “ఆకృతి” 

పదం ఆధికం గాన ఈ వాక్యం అధిక వదత్వదో షదుష్టం. 

ఆవ. ఆసమాసస్టలంలో కూడా ఆధికపదత్యం ఉండవచ్చును. దీనికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. యథా వా. 

శో ఇదమనుచితమ (క్రమశ్చ పుంసాం 

యదిహ జరాస్వపి మాన్మథా వికారాః, 

యదపి చ న కృతం నితమ్బినీనాం 

స నపతనావధి జీవితం రతం వా. 222 

వృ. ఆత కృుతమితి. “కృతం' (పత్యుత (ప[కమభజ్ఞమావవాతి, 

తథా చ యదపిచ న కురజ్ఞలోచనామ్' ఇతి పారే నిరాకాజైవ (పతీతిః. 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎటనగా. 
రా 
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ఇదమితి :. ఇహ ఈ జగత్తులో, పుంసామ్ = పురుషులకు, జరాస్వపి== 

ముసలితనములండు కూడ, మాన్మథాః వికారాః ఇతి యత్ = మన్మథవికారములు 

ఆనేడి ఏది కలదో, ఇదమ్ = ఇతి, అనుచితమ్ = అనుచితము, ఆకమః చ= 

కమవిరుద్ధము. నితమ్బినేనాంచ = స్రీలకు కూడ, స్తనవతనావధి = సనాలు వాలి 

హోయేవరకే, జీవితమ్ = జీవితము గాని, రతమ్ = రతము కాని, యదపిన 

కృతమ్ = (బహ్మచేత చేయబడలేదు అనేది ఏది కలదో ఇది కూడ అనుచితం. 

అ్మకమం కూడ. 

అేతి వ. ఇక్కడ “కృతమ్” అనేది ఆధికం. ఇది ఆధికం అవడమే 

కాదు. ప కమభంగం కూడా కలిగిస్తుంది. అందుచేత “యదపి చ న కురజ్ఞలోచ 

నానామ్” అనే పాఠంలో అర్థ పతీతి ఆకాంక్ష లేకుండా కలుగుతుంది. 

వి. పూర్వార్ధంలో “కృత 'శబ్దం లేకపోయినా, ఆనగా “జరాస్వపి మాన్మథా 

వికారాః కృతాః”అని అనకపోయినా ఏ ఆకాంఇా లేకుండా అర్థ పశీతి కలుగు 

తున్నది. ఆపే ఉత్తరార్థంలో నిరాకాంక్షమైన అర్థ పతీతి కలుగుతున్నప్పుడు 

“కృతమ్ అనేది అధికం; అనావశ్యకం. అంతే కాకుండా 'కృతిశబ్ద పయోగంవల్ల 

[వక మభంగదోషం కూడా కలుగుతుంది. పూర్వార్ధంలో పురుషధర్మం అనుచితం 

అని చెప్పినట్టుగా ఉ త్రరార్థంలో కూడా న్రీధర్మం అనుచితం అని చెపితే ఎలా 

[పారంభించాడో ఆలా వూ రిచేయడం అవుతుంది. కాని స్త్రీలకు ఆ ధర్మాలు ఇవ్వ 

నందుకు |బహ్మ యందు అనుచిత త్యదోషం చెప్పడంలో పూర్వార్హంలో చెప్పిన 

పద్దతి వేరు, ఉ త్రరార్థంలో చెప్పిన వద్ధతి వేరు అవడం చేత [షక మభంగదోష౦ 

వస్తుంది. అందుచేత న “యదపి చ న కురజ్జలోచనానామ్” అని పాఠం ఉంటే 

బాగుంటుంది పురుషులకు వార్గకంలో కూడ మన్మథవికారాలు అనుచిత మైనవి; 

చ్తీలకు జీవితం కాని రతం కాని స్తనపతనావధి కాక పోవడం అనుచితం అని ఏలా 

1పారంభించబడిందో అలాగే ముగించడంవల్ల _పక్రమభంగదోషం ఉండదు, 

ఆవ. కథితపద వాక్యాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

వృ. (8). కధితపదం యథా. 

లో అధికరతలతల్చం కల్పితస్వాపలిలా 

పరిమి లననిమీలత్పాణ్జీమాగ జ్ఞపాలీ, 
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సుతను కథయ కస్య వ్యజ్ఞయత్యష్టోనెవ 

స్మఠరనర పతిలీలాయొవరాజ్యాభి షేకమ్. 228 

వృ. ఆ(తలిలేతి. 

వ్యా. ఒకే ఆర్థం, ఒకే అనుపూర్వి (అక్షర్మకమం) ఉన్న పదాన్ని ఒక 

వాక్యంలో రెండు పర్యాయాలు [ప్రయోగించడం క థితవదత్యదోషం. “కధితం 

పదం యస్మిన్ వాక్కే తత్ కథితవదమ్'అని విగ హవాక్యం. అట్టి కథితవద 

వాక్యం ఎటనగా. 
ఛా 

ఆధికరతలమితి :. అరచేతిలో చెక్కిలి ఉంచుకొని ఏమేమో ఆలోచి 

స్తూన్న నాయికతో చెలికత్తె అంటూన్న మాటలు. సుతను'= ఓ ! సుందరాంగి | 

ఆధికరతలతల్పమ్=ఆరచేయి అనే తల్పంమీద, “కల్పిత .... పాణ్ణిమా”_కల్పిత= 

కల్పించబడిన, స్వావలిలా = నిదించుట అనే లీలయందు, పరిమిలన == దగ్గరగా 

కలవడంచేత , మీలత్ _ తొలగుచున్న, పాణ్ణిమా = ఎరుపుగల, గణ్బపాలీడగండ 

సలం, గండస్టలం విరహంచేత తెల్పగా ఉన్నా ఇప్పుడు అరచేతి ఒ త్రిడికి ఆ 

తెలుపు పోయి ఎరుపు వచ్చింది ఆని భావం, కస్య = ఎవనికి, అబ్ఞ'నెవ = 

కీ ఘంగా, స్మరనర పతిలీలాయొవరాజ్యాభి షేకమ్ = మన్మథ మహారాజు లీలల 

యందు (చుంబనాదులయందు) యువరాజత్వాన్ని , వ్యష్ణ్టాయతి = సూచించు 

చున్నది ? కథయ = చెప్పుము. 

ఆతేతి :_ ఇక్కడ “లీలా 'శబ్బం (మొదటిపాదంలోను నాల్లవపాదంలోను) 

రెండు సారు (పయోగించబడింది. ఆందుచేత కథితవదత్వదోషం. 

ఆవ, పత త్పకర్ణాన్ని ఉదాహరిసున్నాడు- 

వృ. (9) పత్మత్పకర్షం యథా. 

శో॥ క కః కుత్ర న ఘుర్దురాయితఘురీ ఘోరో ఘురేత్సూకరః 
కః కః కం కమలాకరం వికమలం కర్తుం కరీ నోద్యతః, 

ah 
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వ్యా. వపతదితి :. “వతన్ (పకర్షః య; (త తత్ పత త్పకర్షమ్" అలం 

కారాలవలన గాని, బంధంవలన గాని నేర్పడిన (ప్రకర్ష ఎక్కడ వడిపోతుందో, 

(కమంగా తగ్గిపోతుందో, ఆది పతత్ _పకర్షం. దానికి ఉదాహరణం ఎట్ల నగా 

విలాసబద్దవసతిః = ఆడసింహముతో స్నేహవిలాసములచెత కట్టబడిన నివాసం 

కలదై, వరజే=ఉన్నదో, ఆందువల్ల, అనగా సింహం ఆడసింహంతో కాలచషేవం 

చేస్తూ దానితో కలిసీ ఉండిపోవడంవల్ల, కః కః సూకరః== ఏ యే ఆడవి పంది, 

ఘుర్తురాయి త ఘుకి'ఘోరః = 'ఘముర్' *“ఘుర్ిఅని ధ్వనిచేస్తూన్న ముతో భయం 

క,_డ, న ఘురేత్ = భయంకర శబ్దం చెయ్యదు 2 కః కః 

= ఏ, కమలాకరమ్ = పద్మసరస్సును, వికమలమ్ = 

నినిగా, కర్తుమ్ = చేయుటకు, నోద్యుతః = ఉద్యమి ంచదు ? 

కేకే ఆరణ్యమహిాషాః= ఏ యే అడవిదున్నపోతులు, కాని ఏ, వనాని=వనము 

కః ఇతి ;. పక్భాననః= సింహం, యతః = ఎందువలన, సింహీ స్నేహ 

ష్, ఇక్కడ __ శతువినాశం కోసం ఉద: మించే స్వభావం గల ఏనుగులు 

సూకరాల కంచె గొప+పఏి. డేవి శ తుకోటికి చెందినవి ఆవడంచేత, యముని 

వాహనమైన మహిషం జాతికి ఇందినవి అవడం౦చేత వాటికంటె మహిషాలు 

. ఏనుగులు మొదలై నవాటిని చంపకలగడంచేత సీంవాలు అన్నింటి 

కంచె ఉత్కృష్ట మైనవి. అందుచేత సూకరాలను నిర్చేశిం చినప్పుడు కంచె వ్నుగు 

ఏడు, వాటిని నిర్చేశించినప్పుడు కంటె మహిషాలను నిర్దేశించి 

నప్పుడు, వాటిని నిర్తేశించినప్పుడుకంటె సింహాన్ని నిర్దేశించిన నప్పుడు బంధదార్ద్యా 

దికం | పకృషంగా ఉండాలి. సూకరాలను వర్ణించి నప్పుడు అను; పాసాదులచేత 

లభించిన బంధ డార్యం సింహాన్ని గూర్చి చెప్పినప్పుడు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. 

బంధం శిథిలం అయిపోయింది. చప్పపడిపోయింది. ఆందు చేత పతత్పకర్షత్వ 

దోషం. 

వృ. (10) సమాప్త పునరావృత ౦ యథా- 

శో _కంకారః స్మరకార్ముకస్య సురత (క్రీడా పికినాం రవః 

యుజ్కారో రతిమజ్షురీమధులి హోం లీలాచకోరీధ్వనిః, 

అవ, సమాప, నరాతాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు. 
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తన్యార్థిః కఖ్బులికాపసారణభుజాకేపస్థలత్ క జ్కణ 

క్యాణః పేమ తనోతు వో నవవయోలాస్యాయ వెణుస్వనః. 

వ్యా. సమాస్తేతి;- సమాప్తం చ తత్ పునరాత్తం చ సమాప్తపునరాతమ్; 

సమావం అయిపోయిన తరవాత మళ్ళీ [గహించబడినది అని అర్థం. |క్రియాకార 

కాదులు అన్వయించి ఒక వాక్యం పూర్తి ఆయిపోయిన తరవాత మళ్ళీ దానికి 

(ఆ వాక్యానికి) సంబంధించిన మరొక అంశం చెప్పడం సమాపపునరాతత్వం, 

దానికి ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

(కెంకారః ఇతి 2 స్మరకార్ముకస్య చై మన్మథుని ధనస్సుయొక్క_, (కం 

కారః=కేంకారము, సురత | క్రీడాపికీనామ్=సుర తం అనే |కీడాశుకములయొక్క_, 

రవః= ధ్యనీ, రతిమజ్ఞరీమదులిహామ్ = రతి అనే పుష్పగుచ్చములయందలి 

తుమ్మెదలయొక్క. రుజ్కారః = రుంకారమూ, లీలాచకోరిధ్వనిః = విలాసము 

లనే ఆడ చకోరపక్షుల ధ్యనీ, నవవయోలాస్యాయ = నూతనవయస్సుయొక్క 

లాస్యం కొరకు, వేణుస్యనః = వేణునాదమూ ఆయిన, తన్య్యాః==సుందరియొక్క-, 

క జ్చిలికాపసారణ భుజా షె పస్టలత్ క జ్క_ణక్వాణః = రవికెను తొలగించు సమ 

యంలో భుజములను కదల్చుటచేత కదలుచున్న కంకణముల ధ్వని, వ।ః=మీ 

యొక్క-, (పేమ = (పేమను, తనోతు == వృద్ది పొందించుగాక . 

లా వి ఇక్కడ “కంకణక్యాణం మీ _(పేమను వృద్దిపొందించుగా క” అనే 

అర్గం గల “కజ్కణక్వాణః వః (పేమ తనోతు” అనేది (పధానవాక్యం. ఆ 

క్యాణం మీద స్మరకార్ముక క్రేంకారత్యాదులు నాలుగు ఆరోపించ బడ్డాయి. ఆ రూప 

కాలతో సహో వాక్యం పూర్తి ఆయిపోయింది. పూరి ఆయిపోయినదాని మీద 

“నవవయోలాస్యాయ వేణుస్వనః” అనే మరొక రూపకంకోసం మళ్ళీ [గహించడం' 

వల్ల సమావ పునరాత త్వదోషం. 

అవ. ఆరానరె కవాచకాన్ని నిరూపిస్తున్నాడు. 

వృ. (11) ద్వితీయైకార్టగతై కవాచక శేష్మపథమార్దం యథా 

శో మసృణచరణపాతం గమ్యతాం భూః సదక్భా 

విరచయ సిచయాన్త్నం మూర్జ్ని ఘర్మః కఠోరః, 
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తదితి జనకపు[త్రీ లోచనై ర|శుపూర్తెః 

పథి పథికవధూభిర్వీక్షితా శిక్షితా చ. 226 

వ్యా. ద్వితేయేతి వ ద్వితీయార్ధంలో ఉన్న ఒక వదం శేషంగా గల 

పథ మారం గలది ఎటనగా. 
a య 

వి. శోకంలోని (వథమార్భంలో ఆన్వయించవలసిన ఒక పదం ద్వితీయా 

ర్దంలో ఉంటుంది. అది ఆర్దాంతరై క వాచకం అని ఆర్థం. ఎట్టనగా- 

వ్యా. మసృజేకి:- రాజశేఖరుడు రచించిన భాలరామాయణంలో రామునితో 

చెపుచూన్న సుమంతుని మాటలు. భూః= భూమి, సదర్భా = దర్భలతో కూడి 

నది, తక్ ఆ కారణంవల్ల, మసృృణ చరణపాతమ్ = మృదువైన పాదన్యాసం 

కలుగునట్టుగా, గమ్యతామ్ = నడువుము. భఘర్మః = వేడి, కఠోరః == అధికంగా 

ఉన్నది. అందువలన, సిచయాన్నమ్ == వస్తాంంతమును, మూర్ధ్ని = శిరస్సు పె, 

విరచయ = రచించుము, కప్పికొనుము, ఇతి = అని, జనకపు,తీ = సీత, పథికవ 

ధూభిః = మార్గంలో నడచి వెడుతూన్న స్ర్రీలచేత, వథి == మార్గ్హమునందు, అకు 
పూర్ణెః చై కన్నీళ్ళతో నిండిన, లోచనై = నేతాలతో, ఏక్షితా = చూడ బడింది; 

కిక్షితా చ= బోధించబడింది కూడ. 

ఇక్కడ “భూః సదర్భా; (తత్) మసృృజచరణపాతం గమ్యతామ్” అనే 

వూర్వార్థంలోని వాక్యం ఉత్త రార్టంలోని “త్రత్ర్? (ఆకార ణంవలన) అనే పదంచెత 

8ంచబడుతుంది అనగా ఆ వాక్యం వూర్తి అవడానికి కావలసిన తత్” అనే 

పదం ద్వితీ యార్డంలో ఉంది. ఆందుచేత అర్జాంతరై కవాచక త్యదోషం. 

ఆవ. ఆభవన్మతయోగాన్ని విశదీకరిస్తున్నాడు_ 

వృ. (12) ఆభ వన్ మతః (ఇష్టః) యోగః (సంబన్షః) యత 

తత్ యథా. 

లో యేషాం తాస్ర్రిదశేభదానసరితః పీతాః (ప్రతాపోష్మభి 

ర్లీ లాపానభువశ్చ నన్ల్గనవనచ్భాయాను యః కల్పితాః, 

25 
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యేషాం హుంకృతయః కృతామరపతికో భాః క్షపాచారిణాం 

కిం తె స్వత్పరితోషకారివిహితం కించిత్సవాదోచితమ్. 

వృ. ఆత “గుణానాం చ పరార్శత్వాదసంబన్దః సమత్వాత్ 

స్యాత్” ఇత్యుక్తనయెన యచ్చబ్దినిర్ధశ్యానామర్జానాం పరస్పర సమన్వ 

యన రిత్య్మ్మత విశేష్యస అ పతీతిరితి. “కపాచారిభిః' ఇతి పారే 

సమన్యయః, 

౧ 
లి య 

యు జ్యూతే 

. అభవన్నితి :_ ఏ వాక్యంలో ఇష్టమైన (ఉండాలని ఆనుకొన్న 

సంబంధం (/పదార్జాలకు) ఉండదో ఆది “ఆఅభవన్మతయోగం'. 
శ & 

వి. ఇది (అభవన్మతయోగత్వం) కొన్ని చోట్ల (1) విభ క్తిభేదనిబంధనం 

ఆనగా విభక్తుల భేదాన్ని పట్టి ఏర్పడినది కావచ్చు. కొన్నిచోట్ల (2) న్యూనత్వాది 

నిబంధనం కావచ్చును. కొన్నిచోట్ల (ల) ఆకాంజాభావనిబంధనం కావచ్చును. 

కొని, చోట (4) వాచ్యవ్యంగ్యారాలకు వివక్షితసంబంధం లేకపోవడంవల ఏర్ప 
రం ఠా ల ల ® ర్తి 

డింది కావచ్చును. కొన్నిచోట్ల ల్సి సమాసంచేత కప్పబడి పోవడంవల్ల ఇష్ట మైన 

సంబంధం కుదరకపో వడంమూలాన కావచ్చును. కొన్నిచోట్ల (6) వ్యుత్పత్తి విరోధ 

నిబంధనం కాపచ్చును. వాటిలో విభ క్రిభేదనిబంధన మెన అభవన్మతయోగత్వానికి 
ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు-_ 

యేషామితి :. హనుమంతుడు లంకాదహనం చేసివేసిన పిమ్మట వీరులైన 

రాక్షసుల్ని ఆశే పిస్తూ ఒకడు రావణునితో ఆంటూన్న మాటలివి. యేషామ్ = 

ఏ, షపాచారిణామ్ = రాషసులయొక్క_, (ప్రతాపోష్మభిః = (పతాపముల వేడుల 

(వేడి)చేత, (తిద శేభదానసరితః = దేవతల ఏనుగై న ఐరావతముయొక్క మదోదక 

నదులు, పీతాః = తాగ బడినవో, యెః = ఏ రాక్షసులచేత, నన్గనవనచ్చాయాసు= 
నందనవనముల నిడలలో, లీలాపానభువః = విలాసా రమైన మధ్యపానభూములు, 

కల్పితాః = ఏర్పరచబడినవో, యేషామ్ = చీ రాక్ష్షసులయొక్క_, హుంకృతయః 

=హుంకారాలు, కృతామరపతిక్షో భాః = చేయబడిన ఇందుని చోళ గలవో, 

ఇం|దుజ్జి క్షోథింపచెసినవో, తెః= వాళ్ళచేత, పవాదోచితమ్ = సభలో మాట 

లాడినదానికి తగినట్టుగా, కించిత్ =ఏదైె నా, త్వత్పరిదోషకారి == నీకు సంతోషం 

కలిగించేది, కిం విహితమ్ = చేయబడిందా? 
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ఆతేతి:_ ఇక్కడ “గుణానాం చ పరార్థత్వాడసం బు 

అనే న్యాయాన్ని అనుసరించి యచ్చ్దిని రకాలైన ఆరా 
నయం ఉండడు గాన *మైః ఆనే పదంచే విశష్యపతీతి కలగదు. “క్షపాచా 

కివి ఆనే పాఠంలో సమన్వయం త్తం 

వి. “గుత్రానాం చ పరార్ణ త్వాదసంమృన్దః సమత్యాత్ స్యాత్” అని జైమిని 

సూతం. తృతీయాధ్యాయ్మపథమ పాదంలోనిది. అపధానా లైన అనేక విషయాలు 

చెప్పినప్పుడు వాటికి అన్నింటికీ (పధానమైనడానితోనే సంబంధం ఉంటుంది కాని 

పరస్పరసంబంధం ఉండదు. ఉదాహరణకి. “అనాహతం, నవం, శుక్తం వస్త్రమ్” 

(నలగని, (కాత్తదైన, తెల్పని వస్త్రం) అన్నప్పుడు 'ఆనాహతమ్” 'నవమ్” “వక్టమ్' 
శు 

వి విశేషణాలు. *వస్తమ్ విశేష్య ౦. విశేషణాలు గుణాలు అనగా ఆ, పధానాలు; 

పిశేష్యం పేధానం. ఆపధానాలైన "ిశేషడా లని వధానమైన విశేష్యంతోనే 
తా “మ 

3 ముస్తాయి కా కాని తాము ఒకదానితో ఒకటి (పరస్పర మూ) అన్వయించవు. 

'ఆవాహతమ్' అనేది 'నవమ్తో కాని 'శుక్రమ్'తో కాని అన్వముంచదు. అట్రై ఆ 

కూడా. దీనికి కారణం వమిటనగా గుణాలు (ఆ|పధానాలు) (ప్రధానమైన 

నికి ఉపకరంచడంకోసమే ఉద్దిషములు ఆయి (ఉద్దేశించబడి | ఉంటాయి కాని 

పధానాలకు ఉపకరించడానికి 'ఉద్దిష్టాలు కావు. సణానామ్ = అ పధానమైనవి, 

పధానమెన మరొ కదానితో సంబంధించడంకోసం ఉద్దేశించబడ డం 

3 స్నే సమానములు అవడంవల్ల, అనగా అ|పధానాలే ఆవడం 

వల్ల, ఆసపంబన్లః = వాటిలో ఒకదానితో మరొకదానికి సంబంధం లేకపోవడం, 

తీ = ఉండవలెను, అవి పరస్పరం సంబంధించకూడదు, పధానంతోనే 

ంబంధించాలి" ఆని సూ తానికి ఆర్థం. 

,వసుతంలో *యైః'ఆనేదానికి క్షపాచారులతో విశేషణవి శష్యభావసంబంధం 

వివక్షిత మైనది. అనగా “వీ రాషసులచేత ఇట్లు కేయబడిందో ఆ రాకనులచేత 

సీకు సంతోషం కలిగించే పని ఏదైనా చేయబడిందా” అన్నప్పుడు |పధాన 

వాక్యార్థం “త్రై ః కిం విహితమ్” అనేది. ఇక్కడ 'తైః' అనగా ఆ రాక్షసులచత అని 

ఆర్ధం. 'యెః అనేది *క్షపాచారిభికి ఆనేదానితో విశేషణంగా సంబంధించి ఉన్న 

పక్షంలో 'తైః' ఆనేదానిచేత ఆ రాక్షసులను నిర్దేశించడం కుదురుతుంది. కాని “యెః' 

అనే దానితో సంబంధించడానికి తగిన “క్షపాచారిభిః' ఆనే తృతీయాంత విశే శష్యం 

లేదు. 'కపాచారిణామ్' అని షష్ట్యంతవిశేష్యమే ఉంది. వేరు వేరు విభక్తులలో 
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ఉన్న “యె “కహబారిణామ్' అనేవాటికి పిశేషణవిశెష్యభావంతో సంబంధం 

కుదరదు. 

ఆయితే “యేషాం క్షపాచారిణాం సరితః పీతా “యేషాం 

హుంకృతయ; కృతామరపతి క్షోభాః” అనే ఆవాంతర వాక్యాలలో యచ్చబ్దక్షపా 

చారిశ బాలు షష్టీ విభక్తులలో నే ఉండి పరస్పరాన్యయంతో ఉన్నాయి కదా; ఈ 

మః" అనే దానికి వాటితో సంబంధం ఉండడంచేత తద్ద్వారా కపాచారిశబ్దంతో 

కూడా ఆన్యయం కుదురుతుంది కదా అని శంక కలగవచ్చు. ఆది కుదరదు. 

పెన చెప్పిన జై మినిసూ(తం |పకారం అ పధాన మైనవాటికి పరస్నరసంబంధం 

ఉండదు కదా? అందుచేత తృతీయాంతమైన క్షపాచారిశబ్దం ఉంటేనే దానితో 

“యెః అనే తృతీయాంతానికి సంబంధం కుదురుతుంది. అప్పుడు ఆ ఆర్థాన్ని 

“తె అనే తృతీయాంతంచేత నిర్దేశించడం సాధ్యం ఆవుతుంది. ఈ విధంగా 

ఈ క్లోకంలో విభ క్రిభేదనిబంధన మైన అభవన్మతయోగత్వం అనే దోషం ఉంది. 
ఇది లేకుండా ఉండాలంటే 'క్షపాచారిణామ్'కు బదులు 'క్షహెచారిధిః' అనే పాఠం 

కల్పించుకోవాలి. 

ఆవ. న్యూనతాదినిబంధన మైన ఆభవవన్మతయోగానికి ఉదావారణం 

చూపుతున్నాడు, 

వృ. యథా వా- 

లో త్వ మెవంసౌన్దర్యా స చ రుచిరతాయాః పరిచిత: 

కలానాం సీమానం పరమిహ యువామేవ భజధః, 

అపి ద్వన్వ్వం దిష్ట్యా తదితి సుభగే సంవదతి వామ్ 
అతః శేషం యత్సాజ్జికమిహ తదానీం గుణితయా. 228 

వృ. అత యదిత్యత తదితి, తదానీమిత్య త యదేతి వచనం 

నాస్తి. “చేత్చ్యాత్” ఇతి యుక్తః పాఠః. 

వ్యా, మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

త్వమితి :. నాయికతో దూతి మాటలివి. సుభగే = సౌభాగ్యవంతురాలా! 



సప్తమో ల్తాసం 389 

త్వమ్ = నీవు, ఏవంసౌన్లర్యా = ఇట్టి సౌందర్యం కలదానవు, సః చ = అతడు 

కూడా, రుచిరతాయాః = సుందరత్వానికి, పరిచితః = పరిచితుడు, సుందరుడు. 

ఇహ== ఈ లోకంలో, యువామేవ = మీ5ద్ద రే, కలానామ్ = చతుష్షష్టికళల 

యొక్క, పరమ్ = ఆతక్జధిక మైన, అత్యున్నతమైన , సీమానమ్ - చివరి సరి 

హదును, పరోత_ర్వను, భజథః = పొందుచున్నారు. వామ్ = మీఇదరియొక్క-, 
4 ల 1 దె 

తత్ ఆ, ద్వన్వమ్ = ద్వంద్వం, దిష్ట్యా = భాగ్యంచెత , ఇతి = ఇటు, పెన 
ది ళు ట్ ళా చనా 

చెప్పిన విధంగా, సంవదతి=యోగ్యం అవుతున్నది. అత£=అందువలన, శేషమ్ 

= మిగిలిన, యత్ =ఏది ఉన్నదో, మీ సమాగమం అనే మిగిలిన విషయం ఏదు 

న్నదో ఆది, స్యాత్ = ఆయితే, తదానిమ్ = ఆప్పుడు, గుణిడయా = మంచి 

శృళ్లాలు కలిగి ఉండడంకెత, మంచిగుణాలడేత, జితమ్ = జయం పొందబడింది. 

ఆ,తేతి వ. ఇక్కడ యత్” అన్నచోట “తక్” ఆనేది 'తదానీమ్'* ఆని 

ఆన్నచోట “యదా అనేది లేవు. చేత్ స్యాత్” అనే పాఠం యుక్తం. 

“శేషం యత్ తత్ యదా స్యాత్ తదానిం” (మిగిలినది ఏది ఉన్నదో ఆది 

సుర ఆగునో ఆప్పుడు” అనే ఆర్థం రావాలి. ఆందుకు కావలసిన “తత్” అనేది 

క్” అనేదాని దగ్గర “యదా” అనేది 'తదాసిమ్' అనేదాని దగ్గరా లేవు. 

me ఇక్కడ 'పదన్యూనతాకృత మైన (పదాలు తక్టువపడ డంవల్ర ఏర్పడిన 

ఆభవన్మతయోగత్యదోషం. “ఆత; శేషం చేత్స్యాత్” అనే పాఠం ఆంటే ఈ 

వోషం ఉండదు. 

ఆవ. ఆకాజ్జా వర వానిబంధన మైన ఆభవ న్మత యోగ త్వ్యానికి ఉదావారణం 

చూపుతున్నాడు. 

వృ. యథా వా- 

శో సం(గామాజ్జణమాగ తేన భవతా చాపే సమారోపితే 

దేవాకర్ణయ యేన యేన సహసా యద్యత్సమాసాదితమ్, 

కోదత్తేన శరాః శరై రరిశిరస్తే నాపి భూమణ్ణలం 

కేన త్వం భవతా చ చ కీరి, రతులా కీర్రా చల్ లోక శయమ్. 

వృ ఆతాకర్ణన।| కియాకర్మత్యే కోదణ్ణం శరానిత్యాది, వాక్యార్దన్య 
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కర్మత్వే కోదణః శరాః ఇతి (పాప్తమ్. నచ యచ్చచ్దారస్తద్వి శేషణం. 
Ga 

వా కోదశణ్చాది. నచ కిన కనేత్యాది (పశ్నః. 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎటనగా. 
గ య 

సం|గామేతీ :. దేవడరాజా! సంగామాజ్గణమ్ = యుద్దరంగమును,. 

ఆగ తేన = పొందిన, భవతా = పే = ధనస్సు, సమారోపితే = ఎక్కు. 
పెట బడినదగుచుండగా, సహసా = వెంటనే, యేన యేన = దేనిచేత దేనిచేత, 

యక్ యత్ = ఏదేది, సమాసాదితమ్ = పొందబడినదో, ఆకర్షయ = వినుము. 
కోదచ్చేవ = ధనస్సుచేత, శరాఃజ బాణాలు (పొంద బడినవి), శరైః== బాణాల 

చెత, అరికిరః శ్యతువు శిరస్సు, తేనాపి = ఆ శతు శిరస్సుచెత కూడ, భూ 

మల్ణలమ్ = భూమండలమూ, తేన = దానిచేత, త్వమ్ = నువ్వు, భవతా= సి 

చేత, అతులా = నాటి లేని, కీరి ః= కీర్తీ, కీర్యా=కీరి చేత, లోక తయమ్=లో క 

ముల |తయమూ (పొందబడినవి). 

చిత, చా 

ఆతేతి :- ఇక్కడ కోదండాదులకు ఆకర్ణన| క్రియలో కర్మత్వం అంగీక 

రించినట్టయితే “కోదణ్ణమ్' “శరాన్” ఇత్యాదికీతితో ద్వితీయావిభ కిలో ఉండాలి. 

వాక్యార్హం కర్మ అయితే 'కోదజ్ఞఃి 'శరాః? ఇత్యాదిరీతిలో _పథమావిభ క్రిలో 

ఉండాలి, కోదండాదికం యచ్చ్భబ్దార్థ మూ కాదు. దానికి విశషణమూ కాదు కదా? 

దేనిచేత? ఇత్మాదివిధంగా (ప్రశ్న కూడా లేదు కదా? 

వి. ఇక్కడ ఉతరారానికి పూర్వారాగంతో సంబంధం వివక్షితం (ఉన్నట్లు 
అంటీ ది ala} 0 

చెప్పడానికి ఉద్దేశించబడింది) కాని ఆది కుదరదు. “దేనిచేత ఏది పొందబడిందో 

దానిని ఏనుము” అనడంకేత 'ఆ పొందినదానినీ, పొంద బడ్డదానినీ వినుము ఆని 

ఆర్థం, అనగా హిండినపి పొందబడ్డ వీ [శవణ్మకియలో కర్మలు అని కదా ఆరం. 
® 

ఆప్పుడు వాటికి “కర్మణి ద్వితీయా” (పా.సూ. 2.8.21] అను నియమం [పకారం 

ద్వితీయావిభ క్రి వచ్చి “కోదజ్ణమ్”, “శరాన్” ఇక్యాదివిధంగా [పయోగించాలి. 

[శవణ్యకియలో కోదండాదులు కర్మ కాదు; పరస్పరం అన్వయించని 

(సంబంధంలేని) కోదండాదులు అన్నీ ఒకే మాటు వాక్యార్గరూపంలో (శవణానికి 

కర్మ అని చెవుతాం. అప్పుడు ద్వితీయ రావలసిన పని లేదు. ద్వితీయ పాతి 
పదికకే కావి వాక్యానికి రాదు కదా, ఆందుచెత కోదండాదిశ బ్రాలు తృతీయాడి 
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వివకులలో ఉండడానికి అభ(ంతరం ఏమీ ఉండదు కదా అని అశంకించవచ్చు. 

ఇది కూడా కుదరదు. 

ల్ శీ త్ ఇ వ 

“మో యో వీరః సమాయాతస ౦ తం శృణు మవాపతె, 
(NE 3) 

భీష్మో (దౌణః కృషః కరః సౌమడతి రనంజయః” 
౮ ౬ కొ — 

యమం | హా 0 వ తే 

_లేఎ 

(ప పయోగించవలసి ఉంటుంది. 

మరొక అశంక కలగవచ్చును. బుద్ధిలో ఉన్నడానినే యచ్చజ్జం బోధి 

గాన ఇక్కడ “యేన “యేన “యత్ “యత్” అనే శజ్జాలకి కోదండం, 

బాణాలు మొదలైనవి అర్థం. అందుచేత తృతీయవిభక గంత యచ్చబ్లాన్ని పట్టి 

'దితృతీయా విభక్తులు (పథమాంత యచ్చష్దాన్ని పట్టి “శ్రా! 

ఇత్యాది _పథమావిభక్తులు _పయోగించబడినవి అని చెప్పవచ్చును కడా? ఇది 

కూడా యుక్తం కాదు. యచ్చబ్దాల కే కోదండాదులు అర్థం ఆయిన పక్షంలో 

కోదండాదిశజ్ఞాల (పయోగం ఎందుకు? అలా (పయోగించడం “ఘటో ఘటలో 

అనే | పయాోగం వంటిది అవుతుంది కదా? 

కొదండాదికం యచ్చజ్ఞార్థం ఆని అనకుండగా కోడండాదికాలు యచ్చద్డా 

ర్హాలెన కరకు, pe వి శేషా షూలు కాని విశేషణాలు కాని అని అంటాం. 

ఆప్పుడు విశష్యానుసారంగా లేదా విశషజానుసారంగా పిటి విభక్తులు [(పయోగింవ 

బడ్డాయి ఆని చెప్పవచ్చును కదా ఆనే ఆశంక కూడా యుకం కాడు. కోదండా 

దులు విశేషాలు అనే పక్షంలో “యేన కోదజ్జైన యత్ శరాః సమాసాడితం 

తత్ ఆక రయ" అని వాక్యార్థం అవుతుంది, అప్పుడు జక్రెన కోదణెన కె శరాః” 

(ఏ ధనస్సుచేత ఏ బాణాలు?) ఆనే అశంక నివర్తించదు. ఆది అలాగే ఉండి 

పోతుంది. కోదండాలు విశేషణాలు అని చెపిన పక్షంలో కూడా “కోద జైన యేన 
మీ 
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శరాక యత్ సమాసాదితమ్ తత్ ఆక కర్ణయ" ఆని వాక్యార్థం ఆవుతుంది. ఆప్పుడు 

కూడా “పెన చెప్పిన అకాంఇానువృ త్రిరూపదోష మే. అందుచేత యచ్చదబ్దార్థ కోదం 

డాదులకు విశేషణవిశెష ష్యభావాన్ని ఆంగీకరించినా కూడా అర్థం కుదరదు. 

(మరొక ఆశంక) 'యేని 'యత్' అనే పదాలచేత సామాన్యరూపంలోనే 

“ఒకానొకదానిచేత ఒకటి పొందబడినది” అని తెలుస్తుంది. “కేన కేన కిమ్ కిమ్” 

(దేనిచేత ఏది?) అనే విశేషాన్ని గూర్చిన [పశ్నకు సమాధానంగా “కోదథేన 

శరాః” ఇత్యాదులు చెప్పబడ్డాయి అని చెప్పవచ్చును కదా అని అశంక. ఇది కూడా 

యుక్తం కాదు. ఇక్కడ ఆలాంటి |పశ్నవాచకపదాలేవీ లేవు కదా? 

ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎలా చూచినా పథమార్దార ద్వితీయార్దార్థాలకు 

మత మైన (ఆనుకొన్న )ఆన్వయం కుదరడంలేదు. ఆందుచెత ఆభవన్మత యోగత్య 

దోషం అనివార్యం ఆని భావం. 

ఆవ. వ్యంగ్యానికి విపక్షితయోగం లేనప్పుకు ఏర్పడే ఆభవన్మతయోగత్వ 
దోషానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. యథా జా- 

“చాపాచార్యస్త్రిపురవిజయీ....” (280)_ 

ఇత్యాదౌ భార్గ వన్య నిన్చాయాం తాత్పర్యమ్. కృతవతేతి పరక్షౌ 

సా (పతీయతే. 'కృత వతః' ఇతి పాఠ మతయోగో భవతి. 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎెట్టనగా. 

చావాచార్యుః ఇత్యాది: ఈ శోకం ఈ ఉల్దానంలోనే 201వ శ్లోకంగా 
వచ్చినది. వ్యాఖ్యానం ఆక _డ చూచుకొనవలెను. “చాపాచార్యః ఇత్యాది శ్లోకంలో 
రావణునికి పరశు రాముణ్ణి సిందించడంలోనే తాత్పర్యం కాని పరశువును నిందించ 

డంలో కాదు. పరశువు 'సింద్యమైన పక్షంలో పరశురాముడు పరశువు కాక మరొక 
ఆయుధంతో వచ్చి యుద్దం చెస్తే రావణునికి ఆతనితో యుద్ధం చెయడం ఇష్టమే 

అన్నట్టు ఆవుతుండి. కాని ఇక్కడ “కృతవతా” అని పరశువుకు విశేషణంగా 
[వయోగించడంచేత ఇలా చేసిన వరశువు నింద్యం అని వ్యంగ్యం అవుతున్నది. 
ఆందుచెత “కృత వతా'కు బదులు 'కృతవతః ఆని పాఠం మార్చిన పక్షంలో 
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'కృతవతః తవిఆని ఇది 'తవికు విశేషణం ఆవడంచేత “ఇలాంటి పనులు చేసిన 

నీ పరశువుతొ” ఆని అర్దం వస్తుంది. చేసినవాడు నింద్యుడు గాన నింద పరశు 

రామునికి చెందుతుంది. 

అవ. సమాసంచెత కవుజడడంచేత. ఏర్పడిన ఆభవన్మతయోగత్వానికి 

ఉడాహరణం చూపుతున్నా డు_ 

శ్రో॥ చత్వారో వయమృత్విజః స భగవాన్ కర్మోపదేష్టా హరిః 
ఉం 

ఆర్య 
వ్వ 
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వృ. ఆత అధ్వరశబః నమాసే గుణీభూత ఇతి న తదరః 
ల్ ® 

సరై ఇర్యుజ్యతే, 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

చత్యారః ఇతి: వేణీసంహారంలో రణదుంధుభిధ్యని విని ఫీమసేనుడు 

_దౌవదితో ఆంటూన్న మాటలు. వయమ్ = మేము, చత్వారః == నలుగురము, 

బుత్విజః = మబుత్విక్కులము, సః== ఆ, భగవాన్ = భగవంతుడైన, హరిః = 

శ్రీకృష్ణుడు, కర్మో పదేష్టా = కర్మలను ఉవదేశించేవాడు. నరపతిః=రాజు, సంగా 

మాధ్వరదీక్షితః = యుద్దం అనే యజ్ఞంలో దీక్ష తీసికొన్న వాడు. పత్నీ = భార్య 

వైన నీవు, గృహీతవతా = [గహీంచబడిన [వతం కలదానవు. కౌరవ్యాః == 

కౌరవులు, వశవః = యజ్ఞపశువులు. (పియా పరిభ వ క్తేకోపళా న్లిః = ప్రియురాలి 

పరాభవక్షేకంయొక ;_ శాంతి, పవలమ్ = ఫలము. రాజన్యోపనిమ నంణాయ జూ 

ఇమ చియుల ఆహ్వానంకొరకు, హతః = _మోగించ బడిన, దున్హుభిః = దుందుభి, 

స్పేతమ్ = అధికంగా, రసతి = ధ్వనిచేసూన్నది. 

ఆ(లేతి:- ఇక్కడ అధ్వరశబ్దం సమాసంలో గుజణజీభావం చెందినది (ఆ|పా 

ధాన్యం పొందింది). ఆందుచేత దాని ఆర్థం ఆన్ని ంటితోను ఆన్వయించడంలేడు. 
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వి. “యుద్దమే ఒక మహాయజ్ఞం ఆ యజ్ఞంలో దిక్షితుడు రాజు. దానిలో 

మెము నలుగురు సోదరులం బుత్విక్కులం” ఇత్యాదివిధంగా యజ్ఞం బుత్విక్సులు 

మొడ లైన వాళ్లందరితోను అన్వయించాలి: కాని “ఆధార శబ్లాన్ని సం గ్రామాధ్యేర 

దీక్షిత! అనే సమాసంలో చేర్చుడంచేత అది ఆ_పధానమై పోయింది దాని ఆర్థం 

ఒక. 'డిక్షితః' అనేడానితో మాతమే ఆన్యయిస్తూన్న డి గాని “బుత్విజళి 

శాల కర్మో పదేష్టా? ఇత్యాదులతో అన్వయిం చడంలేదు. ఆందుచేత కావాలనుకున్న 

ఆన్యయం కుదరడంకేదు గాన అభవన్మతయోగత్యదో షం. 

ఆవ. వ్యుత్చ త్రివిరోధ నిబంధ న మైన అభవన్మతయోగత్వానికి ఉదాహరణం. 

వృ. యథా వా. 

లో జజ్జాకాణ్ఞోరునాలో నఖకిరణలసత్కే_సరాలీకరాలః 

ప్రత్యగాల క కకాభా(ప్రసరకిసలయో మజ్జుమకళ్లోరభృజః, 

భర్తుర్నృతానుకారే జయతి నిజతనుస్వచ్చలావణ్యవాపీ 

సంభూతామోజశో భాం విదధదభినవో దజణ్జపాదో భవాన్యాః, 

వి, ఆత దజ్బ్నపాదగతా నిజతనుః (పతీయతే; భవాన్యా సంబస్ది. 

సితి తు వివక్షితా. 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్లనగా:- 

జజ్ఞా ఇతి. ఈ శోకం 150వ క్లోకంగా వనక వచ్చినది. వ్యాఖ్యానం అక్కడ 

చూచుకొనవలెను 

ఆ తేతి:. ఇక్కడ దండపాదానికి సంబంధించి నిజతనువు అని ఆరం 
థి 

వస్తూన్నది. కాని వార్యతికి సంబంధించినది వివక్షితం. 

కనేషో ఆ ససమృస్దినాం నిజస్వాత్మాదిపదార్థానాం (పధాన్మకియాన్వయికారక పదార్థ 

వఏవాన్వయ।:” అనే వ్యుత్పత్తి (నియమం) ఉన్నది. సంబంధాన్ని బోధించే “నిజ 

“స్వ' “ఆత్మన్' మొదలైన పదాలు (పధాన్మకియతో అన్వయించే కారక పదార్థంతో" 
మాతమే అన్వయిసాయి” అని దీని అర్హం. “తన శరీరంయొక్క_ స్వచృమైన.... 

కా 
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కోభ ధరిసూన్స పారంతియొక్క దండహపాదం సక్వోత్యర్లగా ఉన్నడది"ఆనే ఆరం 
— 0 క ల్ ౪ త్న oe అ 

గల “నిజతనుస్యచ్చ....కోభాం విదధత్ భవాన్యాః దజ్జపాదః జయతి” అనే 

వాక్యంలో (పధాన్మకియ ఆయిన 'జయతితో అన్వయిస్తూన్న కారకం 'దణ్ణపాదః' 

అనేది. అందుచేత 'నిజి (తన; అనేది దండపాదంతోనే ఆన్యయిస్తుంది కాని భవా 

నితో అన్వయించదు. “తన డేహంయొక్క' అనగా “దండపాదం దేహంయొక్క.” 

ఆని ఆరం. కాని సిజి అనేది “భవాన్యాజితో అన్వయించి “తన”అనగా “పార్వతి 
ప 

అ 

యొక శదీదం” ఆనే అరం రావా లని కపి ఆధి పాయం. ఆది లభించడం లేదు 
@ 

గాన అభ వన్యతయోగ త్యం. 

శో అ; పాక్ళతస్య చరితాతిశ యశ్చ దృ 

వి 

వ 
రత్యద్భు తెరవహృతస్య తథాపి నాస్టా 
కో పష వీరశిశుకాకృతిర వప మేయ 

సౌస్టర్యనారసముదాయమయః పదార్థః. 2838 

వృ. ఆత “ఆపహృతో=స్మి” ఇత్యపహృతత్వస్య విధిర్వాచ్యః. 

తథాపిత్యస్య ద్వితి యవాక్యగత తేనై వోపప త్తేః. 

వ్యా. ఆవశ్యతి:- తప్పకుండా చెప్పలసినది (పదం మొదలైనది) ఎక్కడ 

చెప్పబడదో అది ఆనభిహితవాచ్యం. ఎట్టనగా-- 

అ, పాక్ళత స్మెతి:_ మహావీరచరితంలో శ్రీరాముడు శివధనుర్భంగం చెసి 

నప్పుడు పరశురాముడు తనలో అనుకుంటూన్న మాటలు. అపాకృతస్మ = ఆసా 

మాన్యు డైన ఇతనియొక్క-, దృషైః = చూడ బడిన, ఆత్యద్భు తైః = వాల ఆశ్చర్య 

కరములైన, చరితాతిశయైః = చర్మితయొక్క_ ఉత్క_ర్షలచెత, అపహృతస్య ఆప 

హరించబడీన, ఆకర్షించ బడిన మనస్సు గల నాకు, తథాపి = అ బ్రైెనను, ఆసా 

ఆదరం, ఆనగా ఈదశరథపుతుడే ధనుర్భంగం చేసినా డనే నిశ్చయం, నడ 

లేదు. ఏషః ఇతడు, కో2పిఓఒకానొక, వర్ణింప శక్యం కాని, వీరశిశు కాకృతిః 
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= ఏర శిశు వుయొక్క ఆకారం గల, అవమేయ సౌన్దర్యసారసముదాయ మయఃజ 

ఇంత అని ఊహించ శక్యం కాని సొందర్భంయొక, బలంయొక్క సముదాయం 

రూపమైన, సౌందర్యసార సముదాయ ప్రచుర మైన, పదార్గః = పదార్థము. 

ఆ తేతి:. ఇక్కడ 'ఆవప తః అస్మి” (అపహరించ బడినాను) అని ఆప 

వ్యాతళ్వాన్ని విధించి నట్టు చెప్పా ల్ అప్పుడు రెండవ వాక్యంలో ఉన్న తథాపి 

ఆనేదానితో అన్వయం కుదురుతుంది. 

వీ. “అపవహారింపబడిన నాకు, అష్టెనా ఆస్ట లేదు"ఆని చెప్పడం కంచె 

“నేను అఆపహరి ౦చ బడ్డాను” అని ముందు చెప్పి, “ఆట్రైనా నాకు ఆస్ట లేదు” అని 

చెప్పినట్టయితే అన్వయం బాగుంటుంది, ఆందుచేత “అహృతో౬స్మి” (అస్మి = 

వేను, అపహరించబడితిని; “అస్మి” అనేది ఇక్కడ అవ్యయం, నేను అని అర్థం) 

ఆనే పాఠం యుక్తం. ఈ విధంగా ఇక్కడ “ఆవవృత స్య అనే షష్ట్యంతస్థానంలో 

“ఆపహృతః' అని [పథ మాంతం చెప్పబడ లేదు గాన ఆనభిహితవాచ్యత్వదోషం. 

అవ. *ఆపి' మొదలెన నిపాతలు (వయోగించక పోవడం వల్ల ఏర్పడిన 

అనభిహితవాచ్యత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

వృ. యథా వా- 

శో ఏషో ఒహమ।ద్రితనయా ముఖపద్మజన్మా 

ప్రాప్త పః సురాసురమనో రథదూరవ ర్త రీ 

స్వ ్నే ఒనిరుద్దఘటనాధిగకాభిరూప 

లక్ష్మీఫలా మసురరాజనుతాం విధాయ. 294 

వృ. ఆత మనోరథానామపి దూరవ ర్రీత్యప్యర్డ్' వాచ్య:ః. 

వ్యా. మరియొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

ఏష ఇతి :. ఉషాహరణనాటకంలో ఉష సఖురాలైన చితలేఖతో వరం 

ఆంటూన్న మాటలు. ఇది హరివంశంళలోని కథ. పావీణ్యం గల సురాసుర యక్ష 

తంధర్వోరగాదికన్యలు పార్వతీవర మేశ్వరుల ఎదుట గీతవాద్యనృత్యాలు చేస్తూ 

( 

| 



సపమోలాసం 89T 
జో యణ 

ఉండాలి. ఒకనాడు బాణాసురిని కన్య ఉష కూడ ఆ విధంగా తన కళలను పద 

రించింది. “ఈ దంపతులు ఎంత హాయిగా ఉన్నారు”! అని ఆమె పార్వతీపర 

మేశ్వరులను గూర్చి మనస్సులో అకుకొన్న దట. ఆమె చూపిన కళా పావీణ్యా 

నికి సంతోషించిన పార్వతి “కొంత కాలం తరవాత నీకు తగిన భర స్వప్నంలో 

నిన్ను పొందగలడు” అని వరం ఇచ్చింది. ఆది కేవలం వరిహాసో క్రి అనుకొని 

ఉష దాని మాట మరచిపోయింది. కొంత కాలానికి ఆ వర! పభావంవర్ణి 

శ్రీకృమ్లని మనుమడైన ఆనిరుద్దుడు స్వష ౨లో ఉషను కలుసుకుంటాడు. తన 

శీలానికి భంగం వాటిల్లిన దని ఉష ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందేమో అనే సందే 

హంచేత పార్వతీద త్రవరం రూపం దాల్చి చితలేఖతో ఈ మాటలు అన్నది అన్ 

సుధాసాగర వ్యాఖ్యాకారుడు (వాకాడు. 

ఆదితనయాముఖపద్మజన్మా చ పార్వతీముఖ పద్మంనుండి పుట్టినవాడను, 

సురాసురమనోర థ దూరపరీ =సురాసుకుల మనోరఠథానికి దూరంగా ఉండేవాడను 

ఆయిన, ఏషః ఆహమ్ = ఈ నేను, ఆసురరాజసుతామ్ = బాణాసురుని కుమార్తె 

ఆయిన ఉషను, స్వప్నేజస్వప్నంలో, అనిరుద్ధ ఘట నాధిగ తాభిరూపలక్ష్మీ ఫలామ్ 

=అనిరుద్దు నితో కలవడంచెత పొందబడిన అత్యధిక సౌందర్యలక్ష్మియొక్క. ఫలం 

కలదానినిగా, సఫలసౌందర్యవతినిగా, విధాయజ=చేసీ, [పా వః=తిరిగి వచ్చినాను. 

అతేతి :. ఇక్కడ “మనోరథాలకు కూడ దూరంగా ఉండేవాడను అని 

“ఆపి శబ్దార్థం చెప్పడం ఉద్ధేశ్యం. అనగా సురాసురమనోరథాలకు దూరంగా 

ఉంటాను అనడంలో '*నేను సురాసురుల మనోరశాలకి కూడా ఆందనివాడను' 

ఆని చెప్పడం ఉద్దేశం. కాని ఆ ఆర్థం రావాలంటే అపి” శబ్దం పయోగించి 

ఓపీ ఆ సురాసురాణామపి మనోరథానాం దూరవరీ,” ఆని అనాలి. అలా అనకపోవడం 

చేత ఇక్కడ అనభిహితవాచ్య్శత్వదో షం. 

అవ. సమాసం లేనప్పుడు కూడా ఈ ఆనభిహితవాచ్యత్యదోషానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. యథా వా. 

శ్లో త్వయి నిబద్ధరతేః (ప్రియవాదినః 

ప్రణయభజపరాజ్యాఖచేతసః, 
fy 
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కమపరాధలవం మమ పశ్యసి 

త్యజసి మానిని దాసజనం యతః. 995 

వృ. ఆత “ఆపరాధస్య లవమపీ” ఇతి వాచ్యమ్. 

వ్యా. మరొక ఉడాహరణం ఎట్టనగా- 

త్వయీతి :. వికమోర్యశీయంలో కనబడకుండా పోయిన ఊర్వశిని 

ఉఊర్దేశించి పురూరవుడు అంటూన్న మాటలు. మానిని ఓ! మానవంతురాలా! 

త్వయి == నీయందు, నిబద్ధరతేః = కట్టబడిన (పేమ కలవాడను, [పియవాదినః 

= ప్రియంగా మాటలాడేవాడను, (పణయభజ్ఞపరాజ్యుఖచేతసః = (పేమభంగం 

విషయంలో పరాజ్ముఖమెన, భయపడే. మనస్సు కలవాడను అయిన, మమ = 

నాయొక్క, కమ్ == ఏ, ఆపరాధలవమ్ == ఆపరాధలేశాన్ని, పశ్యసి = చూచు 

చున్నావు? యతః = దేనివలన, దాసజనమ్ = ఈ దాసజనుణ్ణి, త్వజసి = విడచు 

చున్నావో. 

ఆ తేతి ;- ఇక్కడ “అపరాధస్య లవమ్ ఆపి” అపరాధముయిక,. లేశ 

ములెనా” ఆని చెప్పాలి. అపి శబ్దం [పయోగించకపోతే “ఆవరాధలనాన్ని 

చూడడం లేదు. గొప్ప అపరాధాన్ని చూస్తున్నావు" అని ఆర్థం వస్తుంది. 

ఆందుచేత ఇక్కడ కూడా (పయోగించవలసిన “అపి పీ' శబ్దాన్ని [వయోగించక 

పోవడం చేత ఆనభిహితవాచ్వత్వదోషం. 

ఆవ. అస్టానస్ట్థపద త్వదోషాన్ని ఉదాహరిసున్నాడు- 

వృ, (14) అస్థావస్థపదం యథా. 

కో॥ ప్రియేణ సం(గ్రథ్య విపక్షసంనిధా 
వపాహీతాం వకసి పీవ వరస నే, 

(సజం న కాచిద్విజహౌ జలావిలాం 

పసన్ని హి (పేమ గుణా న వన్తుషు. 286 

వృ. ఆత “కాచిత్ న విజహౌ” ఇతి వాచ్యమ్, 
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వ్యా. ఆసానసేతి :_ ఉంగకూడని స్థానంలో ఉన్న పదం గల వాక 
® థు 

అనసానసవచం. ఆది ఎటినగా. 

థి 

ధి నిం 

వం కిరాతార్జునీయం ఆషమసరలో జల, కీడావర్ణ నఘట్టంలో 
Cn 

కం ఇది. విపక్షసంనిధౌ = సవతుల సమీపమునందు, 

స = బలిసిన స్తనాలు గల, 

న, జలావిలామ్ = నీటితో 

ఆ తేతి :. ఇక్కడ “కాచిత్ న విజహౌ” అని చె 

ఉండగా 'న కాడిడింజహౌ' ఆని చెప్పినప్పుడు “ని ఆ 

దోషం. “న కాచిడ్యిజహౌ” అన్నప్పుడు “ఒక్కతే విడవలేడు. మరే మనగా 

అందరూ విడచిన” ఆనే ఆర్థం స్పురించడానికి అవకాశం ఉన్నది. 

శా లగ 8 కెలికచ (గహళ్ల థజటాలమేన న్మిదాన్సరే 

ము(దాజ;_ః శితికన్దరెనుశకలేనాన *కబోలస్టలమ్, 

వార్వత్యా నఖలక్మశజ్కిత సథీనర్మస్మిత హీతయా 

ప్రోన్యుకృః కరపల్ల వేన కుటెలాతా!మచ్చలిః పాతు వః, హా 

వృ. ఆత నఖలకేత్యతః పూర్వం “కుటిలాతా] " ఇతి 

వాచ్యమ్. 

వ్యా. న్మిదాన్తరే = న్నిదమధ్యయందు, అన్న:కపోలస్టలమ్ = (పార్వతి 

యొక్క, కపోలస్టలం మధ్య, లగ్నః = లగ్న మైనది, నఖలక్మశజ్కి తసభీనర్మ 

స్మిత పహీతయా == నఖాంకము అని శంకించిన సఖురాలియొక్క వేళాకోళం చిరు 

నవ్వుచేత సిగ్గుపడిన పార్వతిచేత, కరపల్పవేన = చిగురువంటి హస్త ౦చేత, 
(పోన్మృష్టః = తుడి చివేయబడినది, కుటిలాత్మామచ్చవిః = వంకరగాను, కొంచెము 
ఎజ్జని కాంతి కలదిగాను ఉన్నదీ ఆయిన, 'ముదాజ్బ.ః'కు విశేషణం. హేలికచ 



400 కావ్య ప్రకాశ 

(గహళశ్షథజటాలమ్చెన = విలాసార్దమై జుట్ట పట్టుకొనినప్పుడు జారిన జటనుండి. 
(వేలాడుచున్న; “ఇన్జుశ క లేన *కు విశేషణం, శితికన్షరేన్నశక లేన = శివుని చంద 

ఖండంచేత (వీక్పడిన) ము;దాజ్జ ః= ముద చిహ్నం, వః = మిమ్ములను, పాతు 

ఆతేతి :_ ఇక్కడ “కుటిలాత్మామ” ఇత్యాదిపదం 'నఖలక్ష్మ” ఇత్యాది 

పదానికి ముందు చెప్పాలి. 

ఇది నఖలక్ష్మ అనే [భాంతి కలగడానికి కారణం వంకరగాను, కొంచెం. 

ఎజ్జగానూ ఉండడం. ఆందుచేత దీనిని “కుటిలాత్మామచ్చవిః " అనే పదాన్ని, 

“నఖలన్ము....[హీతయా” అనే పదానికి ముందు కూర్చడం యుక్తం. అలా కాక 

మరొక చోట |వయోగించడంచేత అస్టానస్టపదత్వదోషం. 

వృ. (15) అహ్ఞైనన్ససమాసం యతా. 

లో అద్యాపి స్ప సనళె కై లదుర్షవిషమే సీ ౧మస్సి ఏనాం హృది 

స్థాతుం వ వాజ్బాతి మాన ఏష ధిగితి 'కోధాదివాలో హితః, 

( పోద్యద్దూరతర ప్రసారితకరః కర్గత్యసౌ తజ్జణాతీ 

ఫుల్లతై రవకోళని ;సరదలి( శేజీకృపాణం శీ. 288 

వృ. అత కుద్దస్యోకౌ సమాసో న కృతః, కవేరుకౌ తు 
కృతః. 

వ్యా. అస్థానేతి = పయోగించ కూడనిచోట సమాసం (ప్రయోగిస్తే అది 
అస్థానస్థస సమాసం లేదా అపదస్థసమాసం. ఆది ఎట్టనగా._ 

అద్యాపేతి 2. ఏషః మానః= ఈ మానం (కోపం), ఆద్యాపి = ఇప్పుడు 

కూడా స స్తనశ్రై శ్రైలదుర్గవిష మేజస్త నము లనే పర్వత దుర్గంచేత విషమ మైన, సీమన్సి 

నీనామ్ == = స్రీంయొక్క, హృది = హృదయమునందు, స్టాతుమ్ == ఉండుటకు, 
వాజ్బాతి = కోరుచున్న ది, ధిక్ = ఛీ! ఇతి _ అని, [క కోధాత్ ఇవ = కోపం వలన 
వలె, ఆలోహితః = ఎజ్జగా ఉన్న, అసౌ= ఈ, శశీ _ చందుడు, తత్క్షణాత్ = 
వెంటనే, (ప్ హోద: గదూరతర। (పసారితకరః == పెకి లేచుచున్న దూరంగా (పసరింవ 
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చెయదబడిన కరములు (హస్తములు, కిరణములు అని రెండర్జాలు) కలవాడై, 

పుల్లతై రవకోశనిఃసర దల్నిశణీకృపాణమ్ = వికసించుచున్న కలవవూవు కోశం 

ఆనే కోశంనుండి (కోశం అనగా మొగ్గ, కత్తి ఒర అని రెండర్భాలు) పెకి వచ్చు 

చున్న తుమ్మెదలవంకి అనే ఖడ్గాన్ని, కర్షతి = లాగుచున్నాడు. 

ఆతేతి = ఇక్కడ కోపించిన చం;దుని మాటలలో సమాసం చేయబడ 

లేదు. కవి మాటలలో చేయబడింది. 

వి. దేర్హసమాసం కోధసూచకం. అందుచేత కోపించిన చందుని మాట 

లలో దీర్షసమాసం ఉండడం యుక్తం. కాని ఇక్కడ చందుని మాటలలో కాక 

“ఈ విధంగా ఆంటూ చం దుడు ఖడ్గం పెకి లాగుతున్నాడు” అని కవి మాట 

లలో చేయబడింది. అందుచేత ఇక్కడ ఆస్టానస్టసమాస త్వదోషం. 

ఆవ. సంకీర్దాన్ని వివరిస్తున్నాడు- 

వృ. (16) సంకీర్ణం యత వాక్యానరస్య పదాని వాక్యాన్తర 

మను ప్రవిశ ని. యథా- 

శ్లో॥ కిమితి న పశ్యసి కోపం పాదగతం బహుగుణం గృహాణేమమ్, 
నను ముజ్బ హృదయనాథం కజ్జే మనసస్త మోరూపమ్. 289 

వృ. అత పాదగతం బహుగుణం హృదయనాథం కిమితి న 

పశ్యసి, ఇమం కణై గృహాణ; మనసస్త మోరూపం కోపం ముజ్బు ఇతి. 

ఏకవాక్య తాయాం తు క్రిషమితి భేదః. 

వా. ఒక వాకా?నికి సంబందించిన పదాలు మరొక వాకంంలో |వవేశించి రీ § వీ & 
నప్పుడు ఆ వాక్యం సంకీరం. ఎటనగా. 

ల ణ రా 

కిమితీతి ౩ ఒక మానినితో సఖి అంటూన్న మాట లివి. పాదగతమ్ = 

పాదాలను పొందిన, పాదాలకు నమస్కరిస్తూన్న, బహుగుణమ్ = అనేకగుణాలు 

గల, హృదయనాథమ్ = | పీయుజణ్ణి, కిమితి న పశ్యసి = ఎందుకు చూడవు? 

ఇమమ్ = ఈతనిని, కళే = కంఠమునందు, గృహాణ= గహించుము, ఆలింగనం 

28) 
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చేసికొనుము. మనసః = మనస్సుయొక్క, తమోగుణమ్=త మోగుణమైన, కోపమ్ 

= కోపమును, ముజ్బ = విడువుము. 

ఆతేతి :_ “ఇక్కడ పాదగతమ్ బహుగుణం హృదయనాథమ్ కిమితి న 

పశ్యసి” “ఇమం కజ్జే గృహాణ” “మనసః తమోరూపం కోపం ముజ్బ” అని 

అన్వయం. (ఈ ఆన్యయం ప్రకారం ఆర్థం పెన చూపబడింది.) ఇక్కడ మూడు 

వాక్యాలకు చెందిన పదాలు కలిసిపోవడంచేత సంకీర్ణ త్య్వదో షం. 

ఏకేతి :_ ఏకవాక్యం ఆయి నప్పుడుమాతం కిష్టం అని దానికీ దీనికీ 

భేదం. అనగా ఒకే వాక్యానికి సంబంధించిన పదాలు ఆన్యయం వెంటనే తోచని 

విధంగా ఇటూ అటూ చెదిరి పడి ఉంచి అది క్షిష్టత్వం. రెండు మూడు వాక్యా 

లకు సంబంధించిన పడాలు కలిసిపోతే సంకీర్ల త్వం ఆని ఈ రెండింటికీ భేదం. 

అవ. గర్భితాన్ని నిరూపిస్తున్నాడు... 

వృ. (17) గర్భితం యత వాక్యస్య మధ్యే వాక్యాన్త ర మను 

[పవిశతి. యథా- 

శ్లో॥ పరాపకారనిర శైర్లుర్ణనెః సహ సంగతిః, 

వదామి భవతస త్వం న విధేయా కదాచన, 249 

వృ. ఇత తృతీయపాదో వాక్యాన్త రమధ్యే (పవిష్టః. 

బ్యాం గర్భితమితి వ. ఎక్కడ ఒక వాక్యం మధ్య మరొక వాక్యం (పవే 

శిస్తుందో ఆది గర్భితం. ఎట్టనగా- 

పరేతి :. పరాపకారనిరతై ః = పరులకు అపకారం చేయడంలోనే ఆస క్రి 

గల, దుర్దనైః సహ = దుర్దనులతో కూడా, సంగతిః= సంబంధం, కదాచన = 

ఎన్నడూ కూడ, న విధేయా = చేయదగినది కాదు. భవతః = నీకు, తత్వమ్ = 

అతేళి = ఇక్కడ మరొక వాక్యం మధ్యలో తృతీయపాదం (వాక్య 

రూవమైన తృతీయపాదం) (వవెళించింది గాన గర్భితత్వదోషం. 

వృ. యథా వా. 
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శో లగ్నం రాగావృతాజ్ష్యా సుదృుఢమిహ యయెనాసి తుష్ట్యారికళ్డే 

మాతడొనా ఏపీపశోడరి పరపురుషెర్యా చ దృష్టా పతసీీ, 
Ca 

తత్సకోఒయం న కించిదణయతి విదితం తేఒస్తు తేనాస్మి దతా 

భృ త్యేభ్యః శ్రీనియోగా దదితు మివ గ తేత్యమ్చుధిం యస్యకీరి,ః. 

వృ. “ఆత విదితం తెఒస్తు” ఇల్యేతత్ కృతమ్. (పత్యుత 

లక్ష్మీస్తతో౬ప సరతీతి విరుద్రమతికృత్. 

మో: మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- ఫ్" 

లగ్నమిత్యాది:. ఈ శ్లోకంలో ఆసియపష్టిని (ఇడ్జాన్ని) ఆసతిగాను, లక్ష్మిని 

రాజు భార్యగాను, కీరిని దూతిగాను ఆధ్యవసాయం చేసి కవి వర్ణిస్తున్నాడు. 

యయెవ = ఏ. రాగావృతాజ్ఞ్యా = ఎరుపుచెత కప్పబడిన శరీరం గల, అసియష్ట్యా 

= కఆజవంటి (కట్టవలె పొడ వెన ఇఖడందెత, ఇహ = ఇక్కడ, ఆరికణే = 
ళ్ ల! వు (a) ఛి 

'శ|తువుల కంఠమునందు, లగ్నమ్ = లగ్న మగుటయో, అనురాగంతో నిండిన 

ఒక నాయిక శ తుకంఠాలింగనం చేసినది ఆని మరొక గమ్యమానార్గం. యా చ 

= ఏది, ఇహ == ఇక్క _డ్, మాతడ్షానామ్ ఉపరి _ ఏనుగుల “పెన, చండాలుల 

పెన ఆని మరొక అర్హ వతసీ '= పడుచున్నదిగా, కామవశంచేత వాళ్ళమీద 

పడుతున్నది అసి గమ్యమా మానార్థ ౦; వరపురు సె షెః = ఉత తములైన లేదా మధ్యస్థులెన 

పుకరుషులవెత , దృష్టా = చూడబడినదో, తత్పక్తః $= దానియందు ఆసక్తుడై , 

ఆయమ్ = ఈ రాజు, కించిత్ = దేనినీ, న గణయతి = లెక్క చేయడం లేదు. 

తే నీకు, విదితమ్ = తెలియ బడినది, అస్తు = అగుగాక. తేన = ఆతనిచేత, 

భృత్యేభ్యః = భృత్యులకొరకు, దతా= ఇవ్వబడినదానను. అస్మి అయి ఉన్నాను 

ఆని, శ్రీనియోగాత్ = లక్ష్మీ యొక్క. ఆజ్ఞవలన, యస్య = ఎవనియొక కీర్తి? 

కీర్తి, అమ్బుధిమ్ = లక్మి తండియైన సమ్ముదాన్ని గూర్చి, గతా ఇవ = వెళ్ళి 

నదా అన్నట్టున్నదో. “నా భర్త యైన ఈ రాజు కులటాలగ్నచిత్తుడె ఏమీ లెక్క 
చేయక నన్ను భృత్యులకు ఇచ్చివేస్తున్నాడు” అని కీర్తిని దూతగా పంపి లక్ష్మి 

తన తండి యైన సమ్ముదునికి తెలుపుతున్నదా ఆని ఉ(క్వేక. పెకి కనబడే ఈ 

నింద ద్వారా ఆ రాజు మహాపీరు డనీ, గొవ్ప త్యాగశీలం కలవా డనీ, ఆతని 

కేరి భూంకలం చివరిదాకా వ్యాపంచిన దనీ స్తుతి గమ్మం. 
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ఆతేకి :. ఇక్కడ విదితం తేఒస్తు' అనేది (పయోగించబడినది. చెప్ప 

దలచినదానికి విరుద్దంగా “లక్ష్మి ఆ రాజును విడచివేయుచున్నది” అని విరుద్ద 

మతిని కూడా కలిగిస్తూన్నడి. 

వి, వాక్యమధ్యంలో “విదితం లేస్తు” ఆనే వాక్యం చొనవడంచేత 

గర్భితత్వదోషం. “విదితం తేఒస్సు' అనడంవల్ల- “తరవాత నన్ను నిందించి 

[పయోజనం లేదు. ముందుగానే నీకు తెలుపుతున్నాను. నేనుగా వెళ్ళిపోవడం 

లేదు. నన్ను భర్త ఏడ చివేశాడు. నేను ఇతరులతో వెళ్ళిపోతున్నాను.” అని స్తుతికి. 

విరుద్ధ మెన అర్థం కూడా తోసూన్నది. అందుచేత ఇక్కడ విరుద్ధమతికృత్వ 

దోషం కూడ ఉన్నది. 

జ్ ఇల్ల ల త్ ఇల్ల 
అవ. (పసిద్ధిహతాన్ని నిరూపిస్తున్నాడు... 

శ్లో (18) “మజ్లీరాదిష రణిత ప్రాయం పక్షిషు చ కూజిక ప్రభృతి, 

స నితమణితాది సురతే మెఘాదిషు గర్జీత్వపముఖమ్.” 

వృ. ఇతి (పసిద్దిమతి|కా నం యథా- 

శ్లో॥ మహా (ప్రలయమారుతక్షుభిత పుష్కరావర్తక 

(ప్రచణ్ఞఘ నగర్జిత ప్రతిరుతానుకారీ ముహుః, 

రవః (శవణభై రవః స్టగితరోదసీక నరః 

కుతోఒద్య సమారోదధేరయమభూతపూర్వః పురః. 248 

వృ. అత రవో మణూకాదిషు (పసిద్దో న తూక విశేషే సింహ 

నాదే. 

వ్యా. మజ్జీరాదితి వ ఆందెళ్ళ చప్పుళ్ళు మొదలైనవాటిని చెప్పడానికి 

'రణితం' మొదలెన శబ్దాలు, పక్షుల కూతలకు 'కూజితం' మొదలెన శబాలు, 
ణు — చి 

సురతంలో 'స్తనితం' “మణితం' మొద లైన శబాలు, మేఘాదిధ్యనులకు “గర్జితం” 

మొదలెన శజాలు (పసిద్దాలు ఈ |పసిద్దిని అతికమించినది “'పసిద్దిహతం '. 
కాలు a (అ) © (వ) 

ఎట్టనగా- 
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మహేతి :. “వేణీసంవహారంలో రణకోలావాలం విన్న ఆళ్వత్హామ మాట 

లివి. మవహాపలయ....అనుకారీ. మహ్మావలయ = మహాపలయమునందలి, 

మారుత = వాయువుచేత, కుభిత = కోభింపచేయబడిన, పుష్కరావర్తక = 
పుష్క రావర కములయొక్య, [వచ జ్రఘనగర్జిత జం త్మీవము గంఫీరమూ ఆయిన 

గర్జితముయొక్క-, |పతిరుత = (పతిధ్వనిని, ఆనుకారీ = అనుకరించుచున్న, 

స్టగితరోద సీకన్గరః = కప్పబడిన భూమ్యాకాశ మధ్యభాగం గల, (శ వణ భెరవః= 

ఇవులకు భయంకరంగా ఉన్న, ఆభూత పూర్ణః = పూర్వం ఎన్నడూ లేని, రవః 

= ధ్వని, పురః = ఎదుట, రణోద ధెః=యుద్ద సము దంనుండి, ఆద్య == ఇప్పుడు, 

"కుతః = ఎందువలన, ముహుః = మాటిమాటికి వచ్చుచున్నది? 

ఆ|తేతి = ఇక్కడ [పయోగించిన రవి శద్దం కప్పల బెకబెకల వంటి 

ముదుధణనులవిషయంలో [వయోగించబడుతుంది కాని “పై దీర్దవి శేషణాలతో లావ 
న సింహనాదం విషయంలో _పయోగించబడదు. అందుచేత (వసిద్దిహతత్వ EA యూ 0 ల్ 

ఆవ. భగ్న ప్మకమాన్ని విశదీకరిస్తు న్నాడు- 

వృ. (19) భగ్నః |ప|కమః |పస్తావః యత. యథా- 

శో॥ నాథే నిశాయా నియశేర్నియోగా 

ద స్తం గతే హన్న నిశాపి యాతా, 

కులాజ్లనానాం హి దశానురూపం 

నాతః పరం భ్యద్రతరం సమసి. 243 

వృ. ఆత 'గత్రాోాఇతి (పస్తావే “యాతా”ఇతి | పకృతేః, “తా 

నిశాపి”ఇతి తు యు కమ్. 

వ్యా. భగ్న ఇతి :- దేనియందు, | హృకమః = (పస్తావము, (అనగా 
ల 

,పారంభంలో (వయోగించడం)భగ్నం అవుతుందో ఆది 'భగ్న[పషకమం'. అనగా 

ఏ విధంగా ఉపకమం చేయబడుతుందో ఆ విధంగానే సమావనం చెయ్యాలి. ఆలా 

చేయకపోతే ఆది _ప్మకమభంగం. ఏఎట్టనగా_ 

వాఖే ఇటీ :. నియతేః=డై వంయొక్క_, నియోగాత్ =ఆజ్జ్ఞవలన, విశాయావ 
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నాథే = నికానాథు డైన చందుడు, ఆ సంగతే = అ స్తమించగా, ఆసా దినిగూర్చి 

వెళ్ళిపోగా, హన= ఆహా! నికాపీ=ర్మాతి కూడ, యాతా = వెళ్ళిపోయినది. 

కులాజ్ఞనానామ్ = వతి వతాస్రీలకు, దళానురూపమ్ = వై ధవ్యదశకు తగిన, ఆతః 

పరమ్ = దీనిని మించిన, భ్యదతరమ్ = ఆధికంగా భ్యదమైనది, న సమస్తి.హి 

= లేదు కదా? 

ఆ జేతి = ఇక్కడ 'గతా' ఆని (పస్తావించిన తరవాత “యాతా” అని 

(ప్రయోగించడం వల్ల (పకృతియొక్క (పకమభంగం. గతా నిశాపీ' ఆనడం 

యు కం. 

వ్. భగ్న్మప్మకమత్వం (పకృతికిీ, [పత్యయానికీ, సర్వనామానికీ,. 

పర్యాయపదానికీ, వచనాదులకీ సంబంధించి అనేకవిధాలుగా ఉండవచ్చు. షె 

శ్లోకంలో “ఆస్తం గతే'ఆని 'గతిఅనే పాతి పదికను ముందు |పయోగించినప్పుడు. 

రాతి విషయంలో ఆ గతి (పాతిపదికనే [పయోగిసే బాగుంటుంది. ఆలా కాకు 

“యాతి ఆనే [పాతి పదికను (పయోగించడంచేత భగ్నపకమత్వదోషం. 

వృ. నను “నైకం పదం ద్విః |1పయోజ్యం ప్రాయెణ” ఇత్య' 

న్య(త, “కథితపదం దుష్టమ్” ఇతి చ ఇహైవో క్రమ్. తత్కథమేకస్య 

పదస్య ద్విః (పయోగః ? ఉచ్యతే. ఉద్దేశ్య[ పతినిర్దేశ్యవ్యతిరిక్రో విషయ. 

ఏకపద్యపయోగని షేధస్య. తద్యతి విషయే |పత్యుత తస్యైవ పదన్య 
సర్వనామ్నో వా |పయోగం వినా దోషః. తథాహి_ 

శ్లో. ఉదేతి సవితా తా(మస్తామ ఏవా స్తమేతి చ, 

సంపతౌ చ విపతౌ చ మహతామేకరూపతా. 244 

వృ. ఆత “రక్త ఏవా స్తమేతి”ఇతి యది [కియేత తదా పదా 

న్లర|పతిపాదితః స ఏవార్టోఒర్జాన్తరతయేవ (పతిభాసమానః. (పతీతిం. 

స్టగయతి. 

వ్యా. (ఆశంక) నన్వితి :. “సాధారణంగా, అనగా కొన్ని పరిస్థితులలో 

తప్ప, ఒక వదాన్ని రెండు సార్లు (పయోగించ కూడ దు"అని మరొకచోట, (ఇద 



సప్తమోల్దాసం శ్వ 

వామనుడు అలంకారన్నూతవృ త్రిలో _వథమాధ్యాయపంచమాధికరణంలో అన్న 

మాట, “కథితవదం దుష్టం” అని ఇక్కడనే (అనగా కావ్య పకాశస ప్రమోల్దాసం 

లోనూ) చెప్పబడినది కదా ? ఒకే వదాన్ని రెండు మార్చు [వయోగించడం ఎట్లు ? 

(సమాధానం) చెపుతున్నాను; విను. 'ఒక పదాన్ని పయోగించకూడదు'అనే నిషే 

ధానికి విషయం ఊదేశ్శ, వతినిర్దేశ్యభిన్న మైన [పదేశం. ఉద్దళ్య[ పతిని గ్లేళ్యస్థలంలో 

రెండు మాట్లు ఒకే పదాన్ని [వయోగించడ౦ దోషం కాకపోవడమే కాదు కదా ఆ 

పదాన్ని గాని, సర్వనామాన్ని గాని ఆలా రెండు మాట్టు [పయోగించక పోవడం 

దోషం. (ముందుగా తెలుపబడింది ఉద్దేశ్యం. మళ్షీ తలువదగినది (పతిని రైళ్యం). 

ఎందుచేతననగా- (తథాహి=అడి యు క్రమే కదా). 

ఉదేతీతి :. సవితా == సూర్యుడు, త్మామఃజడా ఎల్డనివాడుగానే, ఊదేతి = 

ఉదయిస్తున్నాడు. త్నామః ఏవ చ = ఏజ్జనివాడుగానే, అస్తమ్ ఏతి == ఆస్తమి 

స్తున్నాడు. సంపతౌ చ = సంపదయందు, వివతౌ చ= ఆపదయందూ కూడ, 

మహకశామ్ = మహాత్ములకు, ఏకరూవతా _ ఏకరూవతగమే. 

ఆలేతి ఎ ఇక్కడ “తామ ఏవా స్తమేతి చి అనడానికి బదులు రక 

ఏవా సమేతి చిఅని ఆన్నట్టయితే 'త్మామః అనేదానికి ఏ ఆర్హమో ఆ అర్థాన్నే 

'రక్రః అనే మరోపదం చేత చెప్పినప్పుడు కొ తపదం వినగానే మరొక ఆర్థం అన్న 

,పతీతి వెంటనే కలిగి ఆసలు ఆర్థం | వతీతిని కప్పివేస్తుంది. ఆందుచేత ఇలాంటి 

స్థలాలలో ఒకే వదాన్ని రెండు సార్దు తవ్పక (ప్రయోగించాలి. |పయోగించక 

పోవడం దోషం. 

అవ. !పత [| యానికి సంబంధించిన (పక మభంగాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

వృ. యథా వా- 

శ్ యశో ఒధిగన్తుం సుఖలిపష్పయా వా 

మనుష్యసంఖ్యామతివ ర్రితుం వా, 

నిరుత్సుకానా మభియోగభాజాం 

సముత్సు కవాజ్కము పైతి సిద్ధిః. 245 
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వృ. ఆత (పత్యయస్య, “సుఖమీహితుం వా” ఇతి యు క్రః 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

యశః ఇతి :. కిరాతార్జునీయం తృతీయసర్గలో అర్జునునితో (దౌవది 

మాటలు, యశః = కీరిని, అధిగన్లుమ్ = పొందుటకు కాని, సుఖలిప్పయా == 

సుఖమును పొందవలె నను కోరికచేత గాని, మనుష్యసంఖ్యామ్ == మనుష్యుల 

సంఖ్యను, అతివ ర్రితుం వా= ఆతి కమించుటకు గాని, మనుష్యులకు దుర్తభ మైన 

ఉత్కర్షను పౌంది మనుష్యులలో ముందు నిలచుటకు అని అర్థం, నిరుత్సుకానామ్ 

= అత్యాస క్రి లేని ఆధియోగభాజామ్ = |పయత్నం చేసే పురుషలయొక్క, 

అజ్కా-మ్ = సమీపాన్ని గూర్చి, సిద్దిః = కార్యసిద్ధి; సముత్ఫు కేవ = బెంగ గొన్న ది 

వర్, ఉ'పెతి = పొందును. 

ఆ(తేతి :- ఇక్కడ |పత్యయానికి |హ్షక్రమభంగం. “ఆధిగన్తుమ్”ఆని 

“శుమున్” (ప్రత్యయంతో (ప్రారంభించి మధ్య 'లివృయా'అని 'సన్వత్యయాన్ని 
[ప్రయోగించాడు కవి. ఆందుచేత |హృక మభంగం. 'సుఖమీహితుం వా” ఆని 

'తుమున్' పత్యయాన్ని |పయోగించిన పాఠం యుక్తం. 

అవ. సర్యనామకద్లానికి సంబంధించిన [వ[కమభంగానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

శ్లో, కే హిమాలయమామ న్త్యి పునః (పేక్య చ శూలినమ్, 
యా టి 

పిద్దం చాాస్మె నివేద్యార్థం తద్విసృష్టాః ఖముద్యయుః. 

వృ. అత సర్వనామ్నః. అనేన విసృష్టాః ఇతి తు వాచ్యమ్. 

వ్యా. తే ఇతి :. కుమారసంభవంలో షష్టసర్గలోని శోకం ఇది. లే== ఆ 

సపర్హులు, హిమాలయమ్ = పామాలయవర్వతమును, ఆమన = ఆమంతించి, 

ఆతనిదగ్గర సెలవు తీసికొని, పునః _ మరల, కూలినమ్ = ఈశ్వరుణి, (పేక్య చ 

నివేద్య = తెలిపి, తద్విసృష్టాః = అతనిచేత విడవదిడినవారై , అమ్ = ఆకాశాన్ని 

గూర్చి, ఉద్యయుః = ఎగిరి వెళ్ళిరి. | 
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ఆ|తేతి ఇక్కడ సర్వనామళ బ్లానికి (వ్మకమభంగం. “అన్మె ఆరం 

నివేద్వ"ఆని “ఇదమ్” శబ్లాన్ని ముందు ఉపయోగించినప్పుడు ఆ “ఇదమ్” శబ్రాన్నే 
వ చ 

ద 

"మళ్ళీ ఉపయోగించి “అనేన విసృష్టాః” ఆనడం యుక్తం. 

ఆవ. పరఠరాయపదానికి సంబంధించిన [వ్మకమభంగాన్ని ఉదాహరినసు 

ద్వి రేఫమాలా సవిశేషసబ్లా. 247 

వృ. ఆత పర్యాయస్య. “మహీభృతో ఒపత్యవతో ౬పి" ఇతి 

యు కమ్. ఆత “సత్యపి ప్యుతే కన్యారూ పేఒపత్యే స్నేహోఒభూత్ 'ఇతి 

'కేచిత్సమర్థయని. 

మహీభ్ళతః ఇతి ఏ. కుమారసంభవం (వఠతమసర్గలోని క్షోకం. పుత్ర 

"వతో 2_పి = ప్యుతవంతుడైనా, మహేభృతః = హిమవంతునియొక్క_, దృష్టిః = 

దృష్టి: తస్మిన్ = ఆ, ఆపత్యే=సంతానమునందు , తృ పిమ్ = తృ ప్రిని, న జగామ 

= పొందలేదు. అన నపుష్పస్య = ఆనంతములై న పుష్పాలు గల, మరోః= 

వసంతరువుయొక్క-, ద్విరేఫమాలా = తుమ్మెదల పం క్తి, చూతే = చూత పుష్పము 

"వందు, సవిశేషసంగా హి = అధికమైన ఆస కి కలది కదా? 

ఆ|తేతి వా. ఇక్కడ పర్యాయానికి [ష్మకమభంగం,. అనగా. ఎంతోమంది 

అపత్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఆపత్యంమీదనే ఆతనికి అధికమైన స్నేహం అని 

చెప్పడం కవి ఉద్దేశం. ఆందుచేత [ప్రారంభంలో కూడా 'అవత్యవతో౭.పి అని 

“అపత్య' శబ్దాన్ని [పయోగించడం యుక్తం. అప్పుడు (పారంభంలోను, తరవాతా 

కూడ “ఆపత్యిశబ్ద పయోగం చేయడంచేత ద్రక్రమభంగదోషం ఉండదు. “మహీ 

'భృతోఒపత్యవతో ౬పి”అనే పాఠం యు క్రం. 

కొందరు “మెనాకు డనే కుమారు తున్నా కూడ హిమవంతునికి కన్యా 
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రూపమైన ఈ అపసత్యంమీదనే ఆధిక స్నేహం”అఆని చెప్పడం కవి అధి పాయం. 

ఆందుచేత ఈ దోషం లేదు ఆని ఆన్నారు. 

ఆవ. ఒకే శ్లోకంలో ఉపసర్ష = పర్యాయాలకు సంబంధించిన [ప[కమ. 

భంగాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు- 

ళో విపదోఒభిభవ న్వ్యవి క్రమం 

రహయత్యాపదు పేతమాయతిః, 
నియతా రిఘుతా నిరాయతే 

రగరీయాన్న పదం నృపశ్రియః. 248 

వృ. అతొపసర్గస్య పర్యాయస్య చ. “తదభిభవః కురుతే నిరా, 

యతిమ్. లఘుతాం భజతే నిరాయతిర్హఘుతావాన్న పదం నృపశియః 

ఇతి యు క్రమ్. 

వ్యా. విపదః ఇతి కి రాతార్టునీయంలో యుధిష్టిరునితో వీమ సేనుని 

మాటలు. ఆవి[కమమ్ = పరాకమం లేని వాజ్డి, విపదః= ఆపదలు, అభిభవన్సి== 

తిరస్కరించును. ఆపదుపేతమ్ = ఆపదలలో కూడినవాజ్జ, ఆయతిః = మంచి 

భవిష్యత్తు, రహయతిజవిడిచి వేస్తుంది. నిరాయతేః==మంచి భవిష్యత్తు లేనివానికి, 

లమఘుతా = లేలిక ఆయిపోవడం, నియతా = తప్పనిసరి అయినది. ఆగరీయాన్ 

= తేలిక అయిపోయినవాడు, నృష్మ శ్రియః = రాజలక్ష్మికి, పదమ్ = స్థానం, న. 
= కాడు. 

ఆ(లేతి = ఇక్కడ ఉవసర్గకు, పర్యాయపదానికి |పకమభంగం. “తదభి 

భవః కురుతే నిరాయతిమ్. లఘుతాం భజతే నిరాయతిర్లఘుతావాన్న పదం నృప 

[శ్రియః”ఆనే పాఠం యుకం. 

వి. [పారంభంలో ఉన్న '*“విపదజిఅనే పదంలో 'విఆనే ఉపసర్గను ఉప 

యోగించి “'ఆవత్'అనే వదంలో 'ఆజ్'అనే ఉపసర్గ ఉపయోగించ బడింది. అందు 

చేత “ఆజ్” అనే ఉ వసర్గకు (ష్మకమభంగం. అదే విధంగా 'నియతా లఘుతాి”' 

ఆని మొదట 'లఘుతా'అనే పదం (పయోగించి తరవాత ఆ పదాన్ని [పయోగించ 

కుండగా 'ఆగరీయాన్ 'ఆని ఆదే ఆర్థం గల పదం |పయోగించ బడింది. ఆందుచేత. 



సవ మోతాసం 4&1: 
తీ రా 

ఈ పదంలో 'పర్యాయపదపకమభంగంి. ఈ దోషం లేకుండా ఉండడానికి 

“తదభిభవః” ఇత్యాది విధంగా పాఠం మార్చుకుంటే బాగుంటుంది. “తదభిభవః = 
ఆ ఆ విపత్తుల ఆభిభవం, నిరాయతిమ్జఆయతి లేనివానినిగా, కురుతే చేయును. 

నిరాయతిః = ఆయతి లేనివాడు, లఘుతామ్ =లమఘముత్యమును, భజతే పొందును. 

లఘుతావాన్-లఘుత్వం కలవాడు, నృష్మశియః = రాజలమ్మేకి, పదమ్ = స్థానం, 

ఆవ, వచన్మపకమభంగానికి ఉదాహరణ చూపుతున్నాడు. 

శో, కాచిక్కీర్లా రజోభీర్షివమనువిదధౌ మన్లవ క్తే)నులకీ 
య E33 © > 6౧ అ” భు 

ర(శీకౌః కాశ్చిద న్తర్షిశ ఇవ దధీర దాహము[ద్భా నసత్వాః, 

| భేముర్వాత్యా ఇవాన్యాః (పతిపదమపరా భూమివత్కృ్మమృమానా£ 

స్థానే పొర్థివానామశివమితి పురో భావి నార్యః శశంసుః.. 

వృ. ఆత వచనస్య. “కాళ్చిత్కీ-ర్హా రజోభిర్దివమనువిదధుర్య్మన్హ 

వక్తే )నుశోభా నిఃశ్రీకా” ఇతి “కమ్పమానాళ ఇత్య్మత “కమ్పమాపుః ఇతి. 

చ పఠనీయమ్. 

వాం. కాచిడిర్ :- మాఘకావ్యం పదిహేనవ సర్గలో శిశుపాలుని పమానికి 

చెందిన రాజులు యుద్ధానికి బయలుదేరి నప్పుడు వాళ్ళ భార్యల అమంగలచేష్టల 

వర్ణనం, కాచిత్ _ ఒక త్రీ, రజోభిః = ఆర వములతో, ఆకీర్తా = వ్యాప్తురాలె 

(ర జస్వలదై),ఆకాశం పఇున పరాగాలచేత వ్యాపమై అని ఆర్థం, మన్దవ క్రేనులక్ష్మీ£. 

= మందమైన ముఖచం్యదశోభకలదై . మందమైన ముఖం వంటి చర్చదుని కోభ 

కలదై అని ఆకాశపక్షంలో, దివమ్ = ఆకాశమును, ఆనువిదధే = అనుకరించినది. 

కాళ్చిత్ = కొందరు స్త్రీలు, ఆ|కీకౌః = శోభ లేనివారై , దిక్కుల వక్షంలో శోభ 

లేనివై , ఉ[ద్భ్బాన సత్వాః = వ్యాకులమైన చితం కలవారై, దిక్కులపక్షంలో 

ఇటు ఆటూ విసీరివేయబడిన [పాణులు కలవి అని ఆర్థం. దిశః ఇవ == దిక్కులు 

వతె, అన ః= హృదయమునందు, మధ్యయందు అని దిక్కుల పక్షంలో ఆరం. 

దాహమ్ = సంతావమును, దిక్కులపక్షంలో అగ్నిదాహమును, దిక్కులలో 

మంటలు చెలరేగడం ఆకభళసూచకం. దఢిరే = ధరించిరి. ఆన్యాః= మరికొందరు. 
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స్రీలు, వాత్యాః ఇవ = వాయుసమూవోలు వలె, |వతిపదమ్ = అడుగడుగునా, 

(భేముః=తిరిగిరి. అప్పుడు వేగంగా గాలులు కూడా వీచినవి అని అర్ధం. అవరా; 

= మరికొందరు స్త్రీలు: భూమివత్ = భూమి వల్, కమృమానాః=కంపించుచున్న 

వారు ఆయిరి. భూమికూడ అదిరిం దని ఆర్థం. ఇతి = ఈ విధంగా, పార్టివానామ్ 

— రాజులయొక్క-, (స్థానే = (వస్థానసమయంలో , నార్యః = స్రీలు: పురః భాబి 

= ముందు రానున్న, అశివమ్ న ఆమంగళ మును, శశ ౦సుః వ చెప్పిరి. 

ఆ, లేతి = ఇక్కడ వచనానికి [వక్రమభంగం, “కాశ్చిత్కీర్లా ర జోభిర్టివ 

మనువిదధుర్మన్షవకే ౨నుళోభాః, నిశ్రీకాః” అనీ, “క మృమానావి అనేదానికి బదులు 

““క్రృమ్ప్రమాపుః అస్ వఠించాలి. 

వి. 'కాచిత్” అని ఏకవచనం (ప్రారంభించబడింది. మిగిలిన వాక్యాలలో 

బహువచనం |పయోగించబడింది. అందుచేత “వచనపకమభంగంి. దీన్ని 

తొలగించడానికి “పెన చూపినట్టు “కాశ్సిత్” ఇత్యాదివిధంగా పాఠం మార్చాలి, 

“విదదౌ*' 'దదిరెే' “ భెముః' అని ఆన్ని వాక్యాలలోను రిట్ ను [(పయోగించి 

“కమ్పమానాళి ఆని [(కియారహిత మైన వాక్యం (వయోగించ బడింది. అందుచేత 

ఇక్కడ ఆభఖ్యాత[ హక మభంగం కూడా ఉంది. దాన్ని తొలగించడానికి “కమ్ప 

మానాః' కు బదులు 'కమృమాపుః అనే పాఠం కల్పిస్తే బాగుంటుంది. 

అవ. కారకానికి సంబంధించిన ,వకమభంగానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు- 

లో గాహనాం మహిషా నిపానసలిలం శృ జెర్ముహుసాడితం 

ఛాయాబద్దకదమృకం మృగకులం రో మన్గమభ్యస్యతామ్, 

విశ్రల్దైః (క్రియతాం వరాహతతిభిర్ముసాక్షతిః పల్వలే 

విశ్రాన్సిం లభతామిదం చ శిథధిలజ్యాబస్లమస్మద్రనుః. 250 
© ధ 

వృ. ఆత్ర కారకస్య. “మిశబ్దా రచయన్తు సూకరవరా ముకొక్ష 

శిమ్” ఇత్యదుష్టమ్. 

వ్యా. గాహన్తామితి :._ శాకుంతలనాటకంలో వేటమీద ఆస కి తగ్గిన 
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దుష్యంతుడు "సేనాపతితో ఆంటూన్న మాటలు. (ఇప్పు డు మహిషాః = ఆడవి 

దున్నలు, శకః = కొమ్ములచేత, ముహుః = మాటిమాటికి, తాడితమ్ = కొట్ట 
a) 

బడిన, నిపానసలిలమ్ = నూతి దగ్గర ఉండే చిన్న చెరువుయొక్క నీటిని, గాహ 
నామ్ = | వవేశించుగాక. మృగకులమ్ = మృగముల సముదాయం, ఛాయాబద్ద 

కదమృకమ్ = సిడలయందు కట్టబడిన గుంపులు గలదై, రోమన్గమ్ == నెమరును, 

ఆభ్యన్యతామ్ = అభ్యసించుగాక . విశబ్జః = విశ్వాసము గల, భయం లేని, 

వరాహతతిధిః దా వరాహసముదాయములకెతి, పల్యలే = చిన్న చెరువులో, ముసా 

శతి తుంగగడ్జియొక నాశము, ఆడవిపందులు తుంగగడ్జిని ము'ప్రైతో పెకి 

పెకలించి వాజి చిన్న డుంపలు తింటాయి. [కియతామ్ = చేయబడుగాక. ఇదమ్ 

== ఈ, అస్మద్ధనుః=మా ధనస్సు, శిథిలజ్యాబన్టమ్ = శిథిల మైన ఆల్రెైతాడు బంధం 

కలదై, విశ్రానిమ్ = వి కాంతిని, అభతామ్ = పొంచుగాక. 

ఆతేతి :. ఇక్కడ కారకానికి సంబంధించిన _వకమభంగం అనగా 

“గాహన్తామ్' ఆని కర్శృకారకవాచకమైన  తిజంతంతో పారంభించి మూడవ 

పాదంలో “కియతామ్' అని కర్మకారకవాచకతిజంతం [పయోగించడంచేత 

కారకప! కమభంగం. మూడవపాదంలో పాఠం “వ్మిశబ్దా రచయన్తు సూకర 

వరా ముస్తాక్షతిమ్” అని మారుస్తే దోషం లేదు. 

ఆవ. (కమానికి సంబంధించిన [ష్మకమభంగానికి ఉదాహరణం చూపు. 

తున్నాడు. 

శో॥ ఆకలితతవసే జోవీర్య(ప్రథిమ్ని యళోనిధా 
వవితథమదాధ్మాతి రోషాన్మునావభిగచ్చతి, 
అభినవధనుర్వి ద్యాదరృక్షమాయ చ కర్మణే 

స్ఫురతి రభసాత్సాణిః పాదోపసంగహణాయ చ. 251 

వృ. ఇత |కమస్య, పాదోపసంగహణాయేతి పూర్ణం వాచ్యమ్. 

ఏవమన్యదప్యనుసర్తవ్యమ్. 

వ్యా. అకలితేతి = మహావీరచరితంలో శివధనుర్భంగంచెత కోపించిన 

పర జరాముడు వచ్చినప్పుడు శ్రీరాముడు అంటూన్న మాటలు. అకలితత ప'సేజో 
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వీర్య పథిమ్ని = ఆవరిమిత మైన మనస్సుయొక్క., తేజస్పుయొక్క, పరా|క్రమం 

యొక్క మహిమ గలవాడు, యళోనిధౌ = కీర్తికినిదీ, అవితథమదాధ్మాతే _ 
వ్యర్దం కాని, అనగా ఉండడంలో తప్పులేని, మదంచేత ఉద్ది పితుడూ, నింవబడిన 

వాడూ ఆయిన, మునొ = ఈ వరశురాముడు, రోషాత్ _ కోవంవల, అభి గచ్చశి 

-= ఎదురుగా వచ్చుచుండగా, పాణిఃజనా చెయ్యి, అభినవధనుర్విద్యాదర్పక్షమాయ 
= కొత్తదైన ధనుర్విద్యవలన గలిగిన దర్పానికి యోగ్యమైన, కర్మణే = యర్దా 
నికి, అనగా నేను [కొత్తగా నేర్చిన ధనుర్విద్యను చూవదగిన యుద్దం చెయ్యడా 
నికీ, పాదోవసం గహణాయ చ = పాదాలు వట్టుకొనడానికీ, రభసాత్ _ తొంద 
రగా, స్పురతి = కదలుచున్నది. 

ఆతేతి వు ఇక్కడ క మానికి [ప్మకమభంగం,. “పాదోవసంగవాణాయ' 

“అనేది ముందు చెప్పాలి. ఈ విధంగానే ఇత రవిధాలైన |ప|కమభంగాలు ఆనుస 

రింవదగినవి; ఆనగా ఊహించుకొనదగి నవి, 

వి, ఈ శ్లోకంలోని (పేథమపాదంలో నమస్కరించడానికి కారణమైన 
తవస్సు మొదలైనవి చెప్పబడ్డాయి. యుద్ధంచేయడానికి తగిన కారణం రెండవ 
పాదంలో చెప్పబడింది. అందుచేత ఆ కమం (వకారం ఆయన పాదాలు పట్టు 
కోవాలని, యుద్ధం చెయ్యాలనీ నా చెయ్యి కదులుతూన్నది అని చెప్పాలి. అలా 
చెప్పలేదు గాన 'కమానికి సంబంధించిన వక మభంగం. ఇలాంటి (పక్రమభేదాలు 
ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి, వాటిని బుద్దిమంతులు ఊహించుకొనవద్చు అని భావం, 

అవ. ఆక్రమపదాన్ని విశదీక రిస్తున్నా డు... 

వృ (20) అవిద్యమానః |కమః యత. యథా- 

శో ద్వయం గతం సంపతి శోచసీయతాం 

సమాగమ ప్రార్థనయా కపాలివః, 
కలాచసా కానిమతీ కలావత 
_స్వ్వమస్య లోకస్య చ నేత్రకౌముదీ. బర్ 1 

వృ. ఆత త్వంశబ్హానన రం చకారో యుక . 

వ్యా. ఏ వాక్యంలో కమం లేదో అద్ ఆకమం. ఏ పదం తరవాత ఏ 

, gat: 
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పదాన్ని వయాోగించాలో దానిని ఆక్కడ [పయోగించని వాక్యం “ఆ కమంి 

ఆని ఆరం. ఎటనగా. 
థి రా 

ద్య యన్ ఇతి: పంచమోల్టా సంతో 182 వ శోకం తరవాత దీని భావం 

[వాయ బడింది, ఈ శ్లోకంలో క్షి అనే పదం 'లోకస స్య తరవాత కాక “తంంి 

తరవాత ఉండడం యక 0. 

శ్ర శ క్రిర్ని స్రీంశజేయం తవ భుజయుగలే నాథ దోషాకరథ్రీ 

—o తీ ల శి 

ఆజ్టైయం సర్వగ్యాకే విలసకి చ పురః కిం మయా వృద్దయా తే 
పోచ్యే వేత్తం | పకోపాచ్చశికరసితయాయస్యకీర్యా | (పయాతమ్. 

థి జీ 

వు. “ఇత్థం (వ పోచ్యెవి ఇతి న్యాయ్యమ్. తథా “లగ్నం రాగా 

వృతాజ్ఞ్యా" ఇత్యాదౌ “ఇతి శ్రీనియోగాత్” ఇతి వాచ్యమ్, 

వా. మరొక ఉదాహరణం ఎటనగా. 
న్ 0 

జ్జ 

మొదలైన చెడ్డ స్రీలన్, క్రీద్రి రాజుభార్య ఆన్ ఆధ్యవసానం చేసి కవి చేస్తూన్న 

వాాజసుతి. నాథ నాథా! నిన్రీంశ జా=ఖడ్గంవల పుట్టిన, దుష్టనివలన పుట్టిన ఆని 

మరొక అర్దం, ఇయమ్= ఈ, శ క్రిక=శ క్తి, తవడనీయొక., భుజయుగలేవభుజ 

ద్యంద్యమునందు ఉన్నది. దోషాకరశ్రీః=చంద్రశోభ, దోషాలకు నిలయ మైన స్ 

వక్తే9 = సీ ముఖమునం దున్నది. తథా=మరియు, మహాకుట్టనీ= గొప్పదీ, చేదిం 
చెడీ ఆయిన, గొప్ప తార్పుడుకత్తె ఆని రెండవ ఆర్థం; ఏషా ఈ, ఖడ్గ య ష్షిః= 

ఖడ్గయష్టి, యష్టివంటి పొడవైన ఖడ్గం, పార్శ్వే = 'పార్వుంలో, (పతీవసతి = 
ఉన్నది. సర్యగా = అందరినీ పొందే, తే= నీయొక్క, ఇయమ్ = ఈ, ఆజ్ఞా == 

ఆజ్ఞ, పురః == నీ ఎదుటనే, విలసతి = (పకాశిస్తూన్న ది. వృద్దయా == = వృద్దురాల 

నైన, బాగా వృద్ది చెందిన అని కూడా అర్థం. మయా = నాచేత, తే నీకు, 
కిమ్ = ఏమి _సయోజనం? ఇత్సమ్ = ఇట్లు, పోచ్యేవ = పలికి వలె, శశికరసి 
తయా == చం[దకిరణాల వలె తెల్లనైన, కీర్యా = కీర్తి చేత, (పకోపాత్ = ఆధిక 
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కోవంవల్ద, |వయాతమ్ = ధూరంగా వెళ్ళిపోవుట, కీర్తి చాల దూరంగా వెళ్ళి 

పోయింది. 

అతేతి ౩ ఇక్కడ “పోచ్యేవ ఇత్టమ్' అని కాకుండా “ఇత్థం (పోచ్యేవ” 

అని చెృడం న్యాయం. అప్పుడు “ఇత్హమ్” ఆనే పదం తగినస్థానంలో ఉన్నది 

అవుతుంది. ఇదే విధంగా “లగ్నం రాగావృతాజ్ఞ్యా' ఇత్యాది శ్లోకంలో (చూ. 

241 క్లో.) “శ్రీనియోగాత్” అనేదానికి ముందు “ఇతి'అనే పదం చేర్చి “ఇతి శ్రీని 

యోగాత్' అని చెప్పాలి. 

అవ, అమత పరార్గాన్ని వివరిస్తున్నాడు _ 

వృ. (21) ఆమతకః (పకృతవిరుద్దః పరార్గో యత. యథా 

లో రామమన్మథశ రేణ తాడితౌా 

దుఃసహేన హృదయే నిశాచరీ, 

గనవ(దుధిరచననో క్షితా 
ఢి a 

జీపితేశవసతిం జగామ సా. 254 

వృ. ఆత (పకృతే రసే విరుద్ధ స్య శృజ్లారస్య వ్యష్దాకః ఆప 

రోఒర్థ£ 

వ్యా. ఆమత ఇతి ౩ అమతః=|పక్ళత మైన అర్థానికి విరుద్ధ మైన, మరొక 

ఆరం ఎక్కడనో అది “*ఆమతపరారంి. ఎటనగా. 
థి @ రా 

రామేతి :. రఘువంశం ఏకాదశసర్లలో రామునిచేత చంపబడిన తాటక 

వర్ణనం, దుసహేన = సహింప శక్యం కాని, రామమన్మథశ రేణ == రాము డనే 

మన్మథుని బాణంచేత, హృదయే = హృదయమునందు, తాడితా = కొట్టబడిన, 

సా = ఆ, నిశాచరీ = తాటక, గన్గవదుధిర చన్లనోక్షితా = గంధం గల రక్త మనే 
చందనంచేత వూయ బడినదై, బ్రీవితేశవసతిమ్ = యముని గృహమును గూర్చి, 

1పాణనాథుని గృహమును గూర్చి అని మరొక అర్థం. జగామ = వెళ్ళను. 

ఆతేతి :. ఇక్కడ |పకృతరసంలో ఏరుద్ద మైన శృంగార రసాన్ని 

వ్యంజింపచేసే మరియొక్క అర్థం ఉండడంచేత ఆమతపరార్థత్యదోషం. 
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వి. ఇక్కడ రూపకొలంకారంలో ఆరోపించబడిన ఆ|పకృతార్థాలు శృంగార 

రనాన్ని వ్యంజింవచెసు సున్నాయి. ఆ శృంగార రసం (పకృత మె మెన వీభత్సరసానికి 

కుద్దం. అందుచేత అమతపరా రత్న దోషం అని అర్థం. 

ఆవ. ఇంతవరకు శబ్బదోషా బు చెప్పి ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఆర్హదోషాలు 

చెప్పుతున్నాడు. 

| 

కా ఆర్థోఒపుష్టః వౌ కహతపునరుక కృద్నుష్కుమ (గామ్యాః, క్ 

సందిగ్యా నిర్తతుః (పసి ద్ధివిద్యావిరుద్దశ్చ. 

అనవీకృతః సనియమానియమవి శేషావి శేషపరివృ తాః. 56 

సాకాజొఒవప కరదయుక్త్క 8 సహచరభిన్నః [పకాశిత విరుదః. 
త్న ధ 

విధ్యనువాదాయు వ్య కపున నఃసీ కృత్ ఒల్షీ అః. ర్? 

వృ. దుష్టః ఇతి సంబద్యతే. (క మేణోదాహరణమ్. 

అర్హదోషాలు చెప్పుచున్నాడు- 
ఆ 

అర్జతతి:. (క్ర) ఆపుష్షం (2) కష్టం (8) వ్యాహతం (శ) పునరుక్తం 

(8) దుష్క9మం (6) గామ్యం (7) సందిగ్గం 8) నిర్లేతువు (9) (పసిద్దివిరుద్దం 

(10) విద్యావి చద్దం (11) అనవీకృతం (12) సనియమపరివృత్తం (18) అనియమ 

వరివృత్తం (14) విశేష పరివృత్సం (18) ఆవిశెష పరివృతం (16) సాకాంక్షం 

(17) అపదయుక్తం (16) సవాచరభిన్నం (19) వళాశిత విరుద్దం (20) విధ్య 
యుక్తం (21) అనువాదాయుక్తం (22) త్యక్షపునఃస్వేకృతం (18) ఆ శ్లీలం 
ఆయిన అరం, దుష్టః అనెది వెకటి కారికనుండి సంబంధిస్తుంది, దుష్ట మెనది. 

అపుష్టత్వాదులు ఆరదోషాలు. [కమంగా ఉదాహరణలు ఎట్లనగా: (1) ఆపుష్టా 

రానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో అతివితత గగనసరణిప్రసరణపరిము కవి; శ్రమానన్షః 

మరుదుల్లాసితపౌరభక మలాకరహాసకృ ద్రవిర్ణయతి. 255 

21\ 
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వృ. ఆత ఆతివితతత్వాదయో౬నుపాదానేఒ పి (పతిపాద్యమాన 

మర్థం న బాధనే ఇతి అపుష్టాః. న త్వసంగ తాః, పునరుకా వా. 

వ్యా. అతివితతేతి:_ “అతి.... ఆనన్హః” ఆతివితత = చాలవి సృత౧ ఆయిన, 

గగనసరణి = ఆకాశమార్గమునందు, (పసరణ = సంచరించడంచేత, వరిము క 

విడ వబడిన, విశ మానన్లః = విం కాంత్యానందం గల, “మరుత్ ....కృత్ "___ 

మరుత్_గాలిచేత, ఉలాసీత ='పసరింప చెయ బడిన, సౌరభ _ పరిమళం గల,కమ 

లాకర = పద్మసరస్సుకు, హాసకృత్ = వికాసం చేసే, రవిః: సూర్యుడు, 

జయతి == సర్వోత్కర్షగా ఉన్నాడు. 

అ(తేతి:. ఇక్కడ ఆతివితతత్వాదులు చెప్పకపోయినా ఇక్క-డ (పతిపా 

దించబడే ఆర్దాన్ని బాధించవు, ఆందువలన అప్పష్టములు. అయితే అసంగతాలు 

కాని, పునరుకాలు కాని కావు. 

వి. “గగన పసరణవరిముక్షవిశ్ర మానన్లః, కమలాకర హాసకృత్ రవిః 

జయతీ”అని చెపితే చాలు; సూర్యుని గొప్పతనాన్ని వర్ణించి నట్రై అవుతుంది. 

మిగిలిన ఆవితతసరణిత్వ. మరుదుల్చాసిత సౌరభత్వా లనే అర్థాలు చెప్పకపోయినా 

ఇక్కడ (పతిపాదించదలచిన సూర్యోత్క ర్షరూప మైన ఆర్జానికి బాధ అనగా 

ఏమ్మాతం లోపం లేదు. అందుచేత ఇక్కడ ఈ అర్జాలకి అపుష్టత్వం. 

ఆయితే ఇది అధికపదత్వదోషం కాని పునరు కత్వదోషం కాని అవుతుందా 

ఆని ఆశంక. ఇక్కడ ఆ రెండు దోషాలు లేవు, అపుష్షత్వమె. ఆసంగతా:ః= అధిక 

ములు ఆని ఆర్థం. మరొక పయోజనం ఏమీ లేకపోవడంచేత ఆ అర్ధాన్ని చెప్ప 

నవసరం లేకపోయినా ఆ పదాలను (పయోగించడం అధికపదత్వం. (పస్తుతానికి 

ఉపయోగించకపోయినా స్యరూపకథనంకోసం ఒక అర్థాన్ని చెపితే అపుష్టార్గత్వం; 

ఇది ఈ రెండింటికీ భేదం. ఆదే విధంగా ఆకాశం అని చెప్పగానే అది చాలా విశాల 

మెనది అనే ఆర్థం స్ఫురిస్తుంది గాస మళ్ళీ 'ఆతివితతి అని చెప్పడం పునరుక్తి 

అవుతుంది ఆనడానికి వీలులేదు. రెండుపర్యాయపదాలను (పయోగి స్తేనే పునరుక్తి. 

ఆకాశం అని వినగానే దాని వైశాల్యం స్పురించినా “గగని “ఆతివితత' శబాలు 

పర్యాయపదాలు కావు గాన పునరుక్తి లేదు. 

అవ. (2) చాలా శమపడితేనే కాని బోధపడనిది కష్టం. దానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 
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శ్లో; సదా మధ్యే యాసామియమమృతనిస్యన్దసురసా 

సరస్వత్యుద్దామా వహతి బహుమార్గా పరిమలమ్, 

(ప్రసాదం తా ఏతా ఘనపరిచితాః కేన మహతాం 

మహాకావ్యవ్యోమ్ని స్ఫురిత మధురా యాన్సు రుచయ:ః. 246 

వృ. అత యాసాం కవిరుచీనాం మధ్య సుకుమార - విచిత 

మధ్యమాత్మకత్రిమార్గా భారతీ వహతి తాః గమ్బీర కావ్యపరి చితాః కథ 

మితరకావ్యవత్ |పసన్నా భవను,. యాసామాదిత్య పభాణాం మధ్యే (తిప 

ధగా వహతి తాః మెఘపరిచితాః కథం ('పనన్నాః భవన్తి ఇతి సండే 

పార్థః. 

వ్యా. సడేతి:. తన కావ్యం గమ్బీరసరసార్గ! పతిపాదకం ఆవడంచేత 

స్పుటత్యం లేకపోయినా దోషం లేదు ఆని ఒక కవి చెపుతున్న మాటలు. ఇక్కడ 

కావ్యరూపమైన అర్భంతో పాటు సూర్యరూపార్థం కూడా స్పురిన్తున్నది. కావ్య 

పక్షంలో_యాసామ్=ఏ కవిరుచులయొక్క_. అనగా కవి అభ్మిపాయములయొక్క-_, 

అనగా కావ్యాలయొక ౫, మధ్యే = మధ్యయందు, సదా = ఎల్లప్పుడూ, అమృత 

నిస్యన్దసురసా = అమృతమును (సవించెదీ, మంచి శృంగారాదిరసాలు కలద్, 

ఉద్దామా = (పొఢథ మూ, బహుమార్గా = సుకుమార. విచి|త_మధ్యమము లనే ఆనేక 

మార్గాలు కలది, అనగా వెదర్శ్భి, గౌడి, పాంచాలి అను మూడు రీతులు కలది ఆని 

ఆర్థం, అయిన, ఇయమ్ = ఈ, సరస్వతీ = సరస్వతి (కవిత్వరూప మైనభారతి), 

పరిమలమ్ = చమత్కారమును, వహతి=ధరించుచున్నదో, తాః == అట్టి, ఏతా? 

ఈ, మహతామ్ == గొప్ప కవులయుక్క_, రుచయః = కావ్యరూపములైన అభి 

ప్రాయాలు, ఘనపరిచితాః = అధికంగా ఆభ్యసించ బడిన వై, స్పురితమధురాః == 

ఆనుభవానికి వచ్చి మధురములై, మహాకావ్యవ్యోమ్ని = ఆకాశం వంటి, ఆకాశం 

వలె అపరిచ్చిన్న మెన, మహాకావ్యంలో, కేన = ఏ (పకారంచేత, |పసాదమ్ = 

సులభంగా తెలిసికొనడానికి శక్యములై ఉండుటను, యాన్తు = పొందును? ఇతర 

కవికావ్యాల వలె ఆంత సులభంగా ఎలా ఆర్భం ఆవుతాయి అని ఆర్థం. 

సూర్యరూప్మాపకృళతార్హపక్షంలో_ యా సామ్ = ఏ సూర్యకాంతులయొక్క, 
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మర్యే = మధ్యయందు, సదొ == ఎల్లప్పుడు, అమృతనిస్యన్షసురసా = జలాన్ని 

సవించేదీ, చాలా మధురమూ ఆయిన, ఉద్దామా = గొప్ప దైన, బహుమార్గా = 
మూడు మార్గాలు గల, ఇయమ్= ఈ, సరస్వతీ = నది, గంగానది, పరిమలమ్ = 

స్వచ్చంగా, వహతి = | పవహిస్తూ న్నదో, తాః= ఆట్టి, ఏతాః= ఈ, స్ఫురిత, 

మధురా? = [పకాశచేత మనోహరములై న, మహతామ్ = ద్వాద శాదిత్యుల యొక్క, 

రుచయః = కాంతులు, మహాకావ్యవ్యోమ్ని = మహాకావ్యం వంటి ఆకాశంలో, 

ఘనపరిచితా ః;= మేఘాలతో సంబంధించినవై, క్రేనఏ | పకారంచేత, (పసాదమ్జ 

స్వచ్భత్వాన్ని, యాన్తుజ పొందును? శరత్కాలాదులందు వలె వర్షాకాలంలో సూర్య 

కాంతులు స్వచ్చంగా ఎలా కనబడతాయి అని అర్భం. 

అతేతి;. ఇక్కడ ఏ కవిరుచుల మధ్య సుకుమార-విచిత-మధ్యమాత్మక 

మార్గతయం గల భారతి చమతారాన్ని వహిస్తూన్నదో గంభీరకావ్యపరిచితా లైన 
ఆ కవిరుచులు ఇతర కావ్యాల వలె ఎలా _పసన్నంగా ఉంటాయి? ఏ సూర్య 
కాంతుల మధ్య త్రిపథగ (మూడు లోకాలలో |పవహించే గంగ) (పవ హిస్తూ' 
న్నదో అవి మేఘాలతో సంబంధించి ఉన్నప్పుడు (పసన్నాలు ఎలా అవుతాయి? 
ఆని ఈ శ్లోకానికి సంక్షిపార్గం. 

ఏ. ఈ శ్లోకంలో వివక్షితార్జాన్ని ఏదో గ్రమపడి, ఆ పదాలూ ఈ పదాలూ 

చేర్చి చెప్పుకొన్నా ఈ ఆర్థం ఆతికష్టంమీద నే తెలున్తూన్నది. అందుచేత 
ఈ అర్హంలో కష్టత్వదోషం,. 

అవ. (8) వ్యాహతానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. ఏ విషయానికి 
ముందు ఉత్కర్ష చెపుతారో దానికే తరవాత అపకర్ష చెప్పినా దేనికి ముందు అప 
కర్త చెప్పుతారో దానికే తరవాత ఉత్కర చెప్పినా అది వ్యాహతారం. జ 

అ యథ 

లో జగతి జయిన స్తే తే భావా నవేన్సుకలాదయః 
(పకృతిమధురాః స నేవాన్యే మనో మదయ ని యే, 
మమ తు యదియం యాతా లోకే విలోచనచస్దికా 
నయనవిషయం జన్మన్యేకః స ఏవ మహోత్సవః. 257 
వృ. అత ఇన్దుకలాదయో యం (పతి పస్పశ| పాయాః స ఏవ 

చస్టికాత్య్వముత్క ర్లార్గమారోపయతీతి వ్యాహతత్యమ్. 
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వ్యా. జగతీతి:. మాలతీమాధవంలో మాధవుని మాట లివి. 

జగతి ఈ జగత్తుల్ , నవేన్దుకలాదయ। = నూతనచందకళ మొదలైన, 

తే శే భావాః= ఆయ కా పదార్థాలు, జయినః ర్వోత్క రగా ఉన్నవి. [పకృతి 

మధురాః = స్వభావంచేతనే మదురముైన యే వీ అన్నె == ఇతర పదార్దములు , 

మనః = మనస్సును, మదయన్సి = మదింపచేస్తాయో, మనస్సుకు మత్తెక్కి స్తాయో, 
-డ, సన్ని ఏవ తప్పకుండా ఉన్నాయి. మమ తు= = నొకైతే, "కోక 

చంటి. విలోచనచన్టిరికా =నేతాలకు వెన్నెల అయిన, ఇయమ్_ ఈ మాలతి, 

నయనవిషయమ్=నే|త గోచరమును, యాతా ఇతి యత్ =సౌొందినది అను మాట 
ఏదికలదో, సః ఏవ == ఆె, జన్మని=జన్మలో, ఏకః= ఒక్కా, మహోత్ప్సవ: = 

మవోత్సవము. 

ఆతేతి:- ఇక్క_-డ ఎవనికి చందకళాదు లన్నీ తుచ్చుపాయాలో ఆతడే 

తన చపెియసి ఉత్కర్షను చెప్పడం ౦కోసం “విలో చనచన్ది9కా” (ఆమె చూపులకు 

వెన్నెల) అని ఆంటూ ఆమెయందు చం; దికాత్యాన్ని ఆరోపిస్తున్నాడు. ముందు 

తుచ్చము ఆని నిందించిన దానినే |వళంసించి నట్టు ఆయినది గాన వ్యాహ 

రశ్వద షం 

వ. (4) పునరుకానికి ఉడాహరణం చూపుతున్నాడు. ఒక మాటు 

పేర్కా న్నదాననే మళ్ళీ పేర్కొనడం పునరు కం. 

వృ. “కృతమనుమతమ్” ఇత్యాది. 

ఆత అర్జున అర్జునేకి భవద్భిరితి చో_కే సభీమకిరీటినామితి కిరీటి 
పదార్గః పునరు క్షః, 

వ్యా. “కృతమనుమతమ్' ఇత్యాది శోకం పునరుకానికి ఉదాహరణం, ఇది 

చతుర్జోలాసంలో (లీ9వ శ్లోకం) వ్యాఖ్యానించబడింది. 

ఆ(తేతి :_ ఇక్కడ “అర్జునా” అనీ “భవద్భి:' అసీ చెప్పినతరవాత మళ్ళీ 

“శక్సిమకిరీటినా మ్” అని కిరీటి పదార్థం చెవ్పబడింది. 

వి. ఈ శ్లోకానికి ముందు ఉన్న. “ఆదే! రే! అర్జున ! అర్హున ! సాత్యకే ! 

సాత్యశే! న యుక ఈద్భకో మత్తాతస్య స్తుతశోక భాన్హా న్య స్తశస్త్రస్య దివముస 
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గచ్చతః శేళాకర్షణరూపః పరాభవః. ఆపిచ"”. ఆనే వాక్యంలో అర్జనుణ్జి సంబో 

ధించి, ఈ శ్లోకంలో “భవద్చిః (మీ ఆందరిచేత ) అనీ అందరితో పాటు అర్జునుణ్ణి: 

కూడా పరామర్శించడం జరిగింది. ఇలా చేసిన తరవాత “థీమ్సునితోను, ఆర్ష 

నునితోమ సహా” అంటూ అర్జునుణ్ణి మళ్ళీ పేర్కొనడం వల పునరు కదోషం. 

ఆప. మరొక ఉదాహరణం చూపుచున్నాడు. 

వృ, యథా వా- 

శో అ స్రజ్వాలావలీఢ ప్రతిబలజలధేర నరౌర్వాయమాణే 

_ 

"సేనానాఖే స్థిత ఒస్మిన్మమ పితరి గురౌ సర్వధన్వీశ్వరాణామ్,. 

కర్ణాలం సం|భ్రమేణ (వజ కృప సమరం ముఖ్ళ హార్షిక్యశ జ్కాం. 

తాతే చాపద్వితీయే వహతి రణధురం కో భయస్యావకాశః. 259 

వృ. ఆత చతుర్ధపాదవాక్యార్థః పునరు కః. 

వ్యా, ఆ స్రేతి- “ఆన్ర.... జలరేః” :- ఆస్త్రజ్వాలాజ అస్ర్రజ్వాల లచేత, అవ, 

లీర్ర = నాకి వేయబడిన, పతిబల జల ధే? = శ్య్రతుబలసము దంయొక్క, ఆ నః =. 

మధ్యయందు, బౌర్వాయమాకే = బడబాగ్ని వలె ఉన్నవాడు, సర్యధస్వీశ్యరా" 

ణామ్ = సమ స్తధనుర్దర నాయకులకు, గురౌ == గురువు ఆయిన, అస్మిన్ = ఈ,. 

మమ పితరిజ నా తండి, సేనానాథే = సేనానాయకుడుగా, స్టితే = ఉండగా, కర్ణ 

=టీ! కర్తా 1 సంభమేణ = తొందరచేత, అలమ్ = చాలును. కృవ = కృపా 

చార్యా ! సమరమ్=-యుద్ధమును గూర్చి, |వజ= వెళ్ళుము. హార్టిక్యడకృత వర్మా 1 
శజ్కామ్ = శంకను, ముళ్చు = విడువుము, చాపద్వితీయే = ధన స్పే సహాయంగా 
గల, తాతేతం| డి. రణధురమ్ ఇ యుద్ధభారమును, వహతి = వహించుచుండగా,. 

వయస్య = భయానికి, అవకాశ ః= ఆవకాశం, కః == ఏమున్నది. 

ఆ!తేతి -వ ఇక్కడ చతుర్ధపాదవాక్యార్థం పునరు క్రం, మొదటి రెండు 

పాదాలలో చెప్పిన విషయమే చతుర్గపాదంలో చెప్పబడింది గాన పునరుకతా 
దోషం. న్ 

ఆవ, () చుష్క_ మానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు, లోక విరుదమూ, 
శా స్రవిరుద్ధమూ ఆయిన [కమం దు[ష్క మం. ° 
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దెనాం పోయేటటుగా దానం చేయుట 

యందు పసిదమెన ఉత్నవం కలవాడా! భూపాలరత్న =రాజ శేష్ణుడా ! మె 
సా QO yy) 

నాకు, తురజమ్ = గుజమును గాని, మదాలసమ్ = మదంచత మందమెన, మాత 
గి డికి అజా 

జం వా== ఏనుగును గాని, వికాణయ = ఇమ్ము. 
nN 

_ 

ఆ తేతి, ఇక్కడ ఏనుగును ముండు చెప్పడం యుక్తం. ఏనుగు ఎక్కువ 
విలువ కలది గాన ముందు ఏనుగును ఆడిగి, ఆది ఇవ్వడం శక్యం కాకపోతే గుజ్జాన్ని 

ఇమ్ము ఆని ఆడగడం ఉచితం. ఇది లోక పసిద్దం. ఆలా లేకపోవడంచేత 

ఇక్కడ దుష్క_ మత్యదోషం. 

ఆవ. (6) 'గామ్యానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. వైదగ్హ్యం, అనగా 

నేర్పు, మాటలలో సున్నితం లేనివాడు చెప్పే విషయం 1గామ్యం. 

3%, 
1 నంపితి యావదయం నికటపే జనః 

జర 
స్వపిమి తావదహాం కిమపెతి శే, 

తడయి సాం్యపతమాహర కూర్పరం 

త్వరితమూరుముదజ్బుయ కుజ్చీతమ్. 261 

వృ. ఏషో ౬విదగ్గః. 

వ్యా, స్వపితీతి వ. ఆయము= ఓ! చిన్నదానా ఆయం జనః == ఈ జనం 

(ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ), యావత్ = ఎంతవరకూ, స్వపితి == న్మిదించునో, 

తావత్ _ ఆంతవరకు, అహమ్ నేను, నికసె_నీ సమీపమునందు, స్యపిమి= 

పండుకుంటాను. తే - నీకు, కిమ్ ఏమి, ఆ పైతి= పోవును ? తత్ =ఆ కారణం 

వలన, పసాంపతమ్ ఇప్పుడు; కూర్ప్చురమ్ = మో చేతిని , ఆహర ==తొలగించుము, 

కుజితమ్ = ముణవ బడిన, ఊరుమ్ = తొడను, త్యరితమ్ = శ్మీఘంగా, ఉద 
ఇయ = చొపుము. 
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ఏషజతి :. ఇక్కడ మాటలాడుతున్నవాడు వైదగ్గ్యం లేని |గామీణుడు. 

అవ. (7 సందిగ్గానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. [పకరణాడులు లేక 

పోవడంచేత సందిగంగా (సందేహాస్పదంగా) ఉన్న ఆర్హం సందిగం, 
చి 9) 8 0౧ 

వృ. మాత్సర్యముత్సార్యేత్యాది. 269, 

ఆత |పకరణాద్యభావే సందేహ, శాన శృజ్లార్యన్యతరా భిధానే 

తు నిశ్చయః. 

వ్యా. “మాత్సర్య ముత్సార్య' ఇత్యాది శ్లోకం వెనక | 1రిలీవ శ్లోకం) 
1! ల లి లి రా 0 

పంచ మోల్హాసంలో వ్యాఖ్యానించబడింది. ఇక _డ (పకరణాదులు లేనప్పుడు 

భూధరనితంచాలను సేవించా లని చెపుతున్నాడా, లేక కామిస్నితంబాలను 

సేవించా లని చెవుతున్నాడా ఆని సందేహం. అయితే ఈ మాటలు అంటూన్నది 

కాంత చిత్తుడు ఆని తెలిసిన పక్షంలో భూధరనితంబాల సేవ్యత్యాన్ని చెపుతున్నా 

డని, శృంగారి అని తెలిసిన పక్షంలో కామినీనితంబాల సేవ్యత్యాన్ని చెపుతున్నా 

డసీ నిశ్సయం చేయవచ్చును. 

ఆవ. (6) ని ర్లేతువుకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. హితువును చెప్పని 

ఆర్థం ని చ్చేతువు'. 

శ్లో॥ గృహీతం యేనాసీః పరిభవభయాన్నో చిత మపి 
(ప్రభావాద్యన్యాభూన్న ఖలు తవ కళ్చిన్న విషయః, 

పరిత్య కం తేన త్వమసి సుతళోకాన్న తు భయా 

ద్విమోక్ష్యే శస్త్ర త్వామహమపి యతః స్వస్తి భవతే. 288 

వృ. ఆత శస్త్రవిమోచనే హేతుర్నో కః. 

వ్యా. గృహీతమితి := వేజీసంహారం తృతీ యాంక ౦లో [దోణాచార్యుడు 

చంపబడిన పిమ్మట కోకాకాంతుడై న అశ్వత్థామ తన శస్త్రంతో అంటూన్న 

మాటలు. శస్త్ర:== ఓ ఆయుధమా! యేన = నాతర్మడియైన ఏషదోణాచార్యునిచేత, 

నోచితమపి == తగనిదానవైనా, [జాహ్మణునికి అస్త్ర గహణం అయుకం గాన 
అనుచిత మైనా, పరిభవభయాత్ = శ స్ర్రధారులవర్ణి పరాభవం జరుగుతుం దనే 
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భయంవల్ల. గప హీతమ్ఆసీః=; గహింపబడినావో, యస్య= ఏ | దోణాచార్యునియొ క్ష 

వభావాత్ =| పలావంవల్ణి, తవ=నీకు, కశ్చిత్ ఒక్కడూ కూడ, న విషయః= 

విషయం (గురి! కానివాడు, నాసీక్ ఖలు = కాలేదో, తేన = అట్టి [దోణాచార్యుని 

చేత, త్వమ్ = నీవు, సుతకోకాత్ = ప్వుతశోకంవల్త, ప పరత్యకమ్ ఆసి = విడువ 

బడినావు; భయ కాత్తు=భ యంవర్దినైతే, నజ కాదు. త్యామ్=నిన్ను, అహమపి= 

నేను కూడ, విమో మే: విడ చెదను. భవతే = నీకు, స్మ సీ = కేమం అగుగాక. 

ఆ తేతి ;- ఇక్కడ అశ్ష్యర్థామ ఎందుకు శస్త్రం విడిచి పెడుతున్నాడో 

హేతువు చెప్పబడ లేదు గాన ని శేతుత్వదోషం. th 

ఆవ. (లి ఏ విషయంలో (పసిద్ధి లేదో ఆది ,పసి సిద్దివి రుద్దం, లోక _పసిద్ది 

విరుద్దం, కవి సిద్ది విరుద్దం అని ఇది రెండు పెధాలు మొదజైదానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ ఇదం తే కేనో క్రం కథయ కమలాతజ్కవదనే 

యదేతస్మిన్ హేమ్నః కటకమితి ధక్సే ఖలు ధియమ్, 
ఇదం తద్దుస్సాధా (కమణపరమాస్త్రం స్మృతిభువా 

తవ (ప్రిత్యా చక్రం కరకమలమూలే వినిహితమ్. 264 

వృ. ఆత కామస్య చ్మకం లోకే అ పసిద్ధమ్. 

వ్యా. ఇద మితి :- కమలాతజ్క_వదనే = కమలములకు భయకారణ మైన 

ముఖం గలదానా 1 ఇదమ్ = ఇది, తే= సికు, కేన = ఎవనిచెత, ఉకమ్ జ చెప్ప 

బడింది ? కథయ = చెప్పుము. యత్ = ఏమనగా, ఏతస్మిన్ = ఈ వస్తువునందు, 

హేమ్నః కటకమ్ ఇతి = బంగారు కంకణము ఆని, ధియమ్ = బుద్దిని, ధత్తే 

ఖలు = ధరించుచున్నావు. ఇదమ్ =ఇది, స్మృతిభువా= మన్మథుని చేత, పీత్యా= 

_పేమతో, తవ =నీ యొక్క, కరకమలమూలే=హ సవద్మం యొక్క మూలంలో, 

వినిహితమ్ = ఉంచబడిన, దుఃసాధాకమణవర మాస్త్రమ్ = కష్టసాధ్యమైన ఆ(క 

మణం కలవారి విషయంలో మవిన్త్రమైన, ఆనగా సులభంగా జయించడానికి 

శక్యం కానివాళ్ళ విషయంలో గొప్ప ఆన్రం అయిన, తక్ =-ఆ, చ|కమ్ = 

చ్మకము. ఇది మన్మథుని అమోఘాన్త్రమైన చ్మకం కాని స్వ్రు ఆనుకొంటున్న ట్లుగా 

బంగారు చేతి కంకణం కాదు ఆని ఆర్థం. 
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అతేతి :. ఇక్కడ మన్మథునికి చక్రం లోకంలో అృవసిద్ధం, మన్మథు 

నికి పుష్పబాణాలే ఆయుధం అని లోక |పసిద్ది కాని చకం ఆయుధం అన్నట్టు 
గ రొ 

సిద్ది లేదు. చ| కాయుధం శ్రీమహావిష్ణువు ౪ (సిద్ధం. 

అవ. కవి;పసిదివిరుదారానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 
అ మ... 

వృ. యథా వా- 

లో ఉపపరిసరం గోదావర్యాః పరిత్యజతాధ్వగా ః 

సరణిమపరో మార్గసావదృవద్శిరి హేక్ష్యతామ్ 

ఇహ హీ విహితో రకాళోకః కయాపి హతాశయా 

చరణనలినన్యాసోదజ్బున్నవాజ్కారకజ్బుకః, 285 

వృ. ఆత పాదాఘాతేనాశోకస్య పుష్పోద్గమః కవిషు సిద్ధః 

న పునరజ్ము_రోద్లమః. 

వ్యా, మరొక ఉడాహరణం ఎట్టనగా 

ఉపవరిసరమితి :_ ఆధ్వగాః = పాంథులారా! గోదావర్యాః == గోదావరి 

యొక్క, ఉపవరిసరమ్ = (పాంతభూమిదగ్గర, సరణిమ్ = మార్గమును, వరిత్య 

జత = త్యజించండి. భవద్చిః==మీచేత , అఆపరః।=మరి యొక, మార్గ ః=మార్షం, 

ఇహ = ఇక్కడ, ఈష్యితాం తావత్ = చూడబడుగాక. హతాశయా = చెడ్డ ఆశ 

గల, చెడ్డ ఆలోచన గల, కయాపి = ఎవతెచేతనో, ఇహ == గోదావరీ|పాంతము 

నందు, రకాశోకః = రకాశోకవృక్షం, చరణనలినన్యాసోద కృన్నవాజ్కుర 

కజ్బుక:ః = పాద పద్మాన్ని ఉంచడంచెత బయల్వెడలిన నూతనాంకుర కంచుకం 

కలదిగా, విహితఃహి - చేయబడింది కదా ? 

ఆ తేరి _ ఇక్కడ పాదాఘాతందేత ఆశోకవృవనికి పుష్పోద్గమం కలుగు 

తుం దని కవులలో (వనిద్దం కాని ఆంకురోద్ల మం కాదు. ఆందుచేత కవి పసిద్ది 

విరుద్దం. 

ఆవ, కవ్మిపసిద్దం ఆయిన పక్షంలో లోకవిరుద్దం కూడా విరుద్ధం కాదని 

చెపుతున్నాడు. 
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ల సుసితవసనాలంకారాయాం కదాచన కౌముదీ 

మహసి సుదృశి స్వైరం యాన్య్యాం గతో౬ స్తమభూద్విధుః 

తదను భవతః కీ ర్తిః కేనాప్యగీయత యేన సా 
ప్రియగృహమగాన్ముకాశజ్కాా క్య నాసి శుభ[ప్రదః. 266 

వృ. ఆతామూర్తాపి క్రీ ర్రిః జ్యోత్స్నా వ|[త్పకాశరూపా కథితేతి 

లోకవిరుదమపి కవి పసిదేర్న దుషమ్. 
(m 0 టి 

వ్యా. సుసిచేతి :. కదాచన. ఒకానొకరోజున, నుసితవసనాలజ్కారా 

యామ్ బాగా తెల్లనైన వస్తా9లు అలంకారాలూ గల, తెల్లటి వెన్నెలలో తెల్పటి 

వస్తదులు ధరించి | పిీయుని దగ్గరకు వెళ్ళేటప్పుడు రంగు రంగులో కలిసిపోయి 

ఎవరూ గ పట్ట రనే అభి (పాయంచేత ఆని భావం. సుదృశి=చక్కని నేతాలు 

గల ఆమె  ాషీముప ని న ల కాంతిలో, స్వెరమ్ = స్వేచ్చగా, నిర్న 

యంగా, 'యాన్యాన్ = వెళ్ళుచుండగా, విదుః = చం[దుడు, ఆసం గతః ఆ 

భూత్ = ఆ స్తమించినాడు. తదను= అనంతరం, కేనాపి= ఎవనిచేతనో, భవతః 

యొక్క, కీర్రిః== కీర్తి అగీయత = గానం చేయబడెను, యేన = దేనిచేత, 

= ఆమె, ముకాశజ్కా = విడవబడిన ఆశంక కలదై, [పియగ్భహమ్ = 

[పియుని గృహాన్ని గూర్చి, ఆగమత్ == వెళ్లిను. క్య= ఎక్కడ, ఎవరి విష 

యంలో, వబ పరః = శుభాన్ని ఇచ్చేవాడవు, నాసి = కావు ? కీర వెన్నెల వలె 
తెర్పిగా ఉండడంచేత ఆమె నిర్భయంగా వెళ్ళిన దని భావం. 

ఆ|తేతి వం ఇక్కడ క్రీర్రి మూరం కాకపోయినా వెన్నెల వలె పకాశ' 

రూపమైన దని చెప్పబడింది. ఇది లోకవిరుద్ధ మే అయినా కవి వసిద్ది (కీర్తి 

తెల్లగా ఉంటుం దని కవిసమయం) ఉండడంచేత దుష్టం కాదు. 

వ. (10) శాస్త్రవిరుద్ధమైనదానికి విద్యావిరుద్దం అని పేరు. దానికి ఉదా 
హరణ చూపుషున్నోడు. 

శ్లో సదా స్నాత్వా నిశీథిన్యాం సకలం వాసరం బుధః, 

నానావిధాని శాస్తా: వ్యాచష చ శృణోతి చ. 267 
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వృ. గహోపరాగాదికం వినా రా|తౌ స్నానం ధర్మ కా స్ర్రవిరుద్దమ్, 

వ్యా సదా ఇతి :. బుధః=--ఆ పండితుడు, సదా = ఎల్లప్పుడూ, నిశీఠి 

న్యామ్ = అర్థరాతియందు, స్నాత్వా = స్నానంచేసి, సకలమ్ = సమ స్తమైన, 
వాసరమ్ = దివసమును, రోజంతా అని ఆరం, నానావిధాని = అనేక విధాలైన, 
కాస్తారిణి — కాస్తాఫలను, వ్యాచ షే = వ్యాఖ్యానిసాడు. శృణోతి చ = వింటూ 

ఉంటాడు. 

[గ హేతి :_ చంద[గహణాదినిమిత౦ లేకుండా రాతి స్నానం చెయ్యడం 

ధర్మ కాస్ర్రవిరుద్దం. 

ఆను. ఆర్లశాస్త్రవిరుద్దానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు 
థి (a) 

లో అనన్యసద్భుళం యస్య బలం బాహో్వః సమీక్ష్య తే, 

షాడుణ్యానుసృతి స్తస్య సత్యం సా నిష్పయోజనా. 268 nN అవి మి 

వృ. ఏతత్ అరశాసేణ. 
థి = 

వ్యూ. అనన్యేతి :.. యస్య = ఎవనియొక్క, బావో్వః = బాహువుల 
యొక్క, బలమ్ = బలము, అనన్యసదృృశమ్ = సాటి లేనిదిగా, సమీక్ష్యలే = 
చూడబడుచున్న దో, తస్య= వానికి, షాడ్లుణ్యానుసృతి ః=సంధి, విగహం,యానం, 
ఆసనం, దై ధీభావం, సమ్మాశయణం అనే షడ్గుణాలను అనుసరించడం, నిష్ప 
యోజనా = [పయోజనశూన న్యమైనది. సత్యమ్ = సత్యము. 

ఏతదితి :. ఇది అర్జకాస్త్రంతో విరుద్దం. రాజు తప్పక షడ్డుణాలను 
ఆవలంధభించా లని అర్థశాస్త్రం చెపుతున్నది. కేవలబాహుబలంతో రాజ్యం ఏలడం 
ఆసాధ్యం. 

ఆను. కామశాస్త్ర విరుద్దాన్ని ఉదా హరిస్తున్నాడు. 

ళో విధాయ దూరే కేయారమనజ్లాజణమ జనా, 

బభార కా నేన కృతాం కరజోల్రేఖమాలీకాష్. 269 
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వృ. ఆత కేయూరపదే నభిక్షతం న విహితమితి ఏతత్కామ 

కాస్రేణ. 
అ 

వాళి. విధాయేతి :. ఆనజ్ఞాజణమ్ = మన్మథుని విహారస్టాన మైన, ఆజ్లనాడా 

ఒక స్రీ, కెయూర మ=జాహుపురిని (దండకడియమును), దూరే విధాయ= దూరము 

నందుంచి, తీసివేసి, కాన్తేన = పీయునిజేత, కృతామ్ = చేయబడిన, కరజో ల్రేఖ 

మాలికామ్ = నఖక్షతముల పంకిని, బభాక= ధరించెను, 

అ; తేతి ఏ. దండకడియాలు ధరించేచోట నఖక్షతాలు (కామశాస్త్రంలో) 

విధింపబడ లేదు గాన ఇక్కడ ఇది కామశాస్తానికి విరుద్దం. 

ఆవ, యాగ శాస్త్రవిరుద్దానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

లో అషాజయోగపరిశీలనకీలనేన 
En 

దుఃసాధసిద్దిసవిధం విదధద్విదూరే, 
ఆసాదయన్నభిమతామధునా వివేక 
ఖా్యతిం సమాధిధనమౌలిమణీర్విము క్రః. 270 

వృ. ఆత వివేకఖ్యాతిః, తతః సం|పజ్ఞాతసమాధిః, పశ్చాద 

సం|పజ్జ్ఞాతః, తతో ముకిః.నతు వివేక ఖ్యాతొ . ఏతత్ యోగ శా స్త్రేణ, 

ఎవం విద్యా న్తరై రపి విరుద్దముదాహార్యమ్ 

వ్యా. అష్టాజేతి :. సమాధిధనమౌలిమణిః = సమాధియే (యోగమే) 
ధనంగా గలవారిలో శిరోమణి అయిన అతడు, అష్టాజ్ఞయోగ పరిశీలనకీలనేన = 

ఎనిమిది అంగాలు గల యోగంయొక్క అనుష్టానంయొక్క దార్జ్యంచెత, దుఃసాధ 

నిద్దిసవిధమ్ = సాధింప శక్యం కాని అణిమాద్యష్టసిద్దుల సామీప్యాన్ని, విదూరే= 
దూరమునందు, విదధత్ _ ఉంచుచు, ఆ సిద్దులను దూరంగా విడచివేసి, ఆధునా 

= ఇప్పుడు, వివేక ఖ్యాతిమ్ = పకృతి వేరు పురుమడు వేరు అను జ్ఞానమును, 
ఆసాదయన్ = పొందుచు, విము కః = ముకుడైనాడు. అష్టాంగ యోగ. సం పజ్జ్ఞాత. 

సమాధి. అసం పజ్ఞాతసమాధి _ సిద్ద్యాదులను గూర్చి తెలిసినకొనగోరువారు మా: 

పాతంజలయోగ దర్శనవ్యాఖ్యను పరిశీలించ వచ్చును, 
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అతేతి ఇఒ ముందు వి వేకఖ్యాతి, తరవాత సంపజ్ఞాతసమాధి, తరవాత 

అసంపజ్ఞాతసమాధి, తరవాత మోక్షం అని యోగశాస్త్రం చెపుతున్నది. వివేక 

ఖ్యాతి కలిగినంతమ్మాతాన ము క్రి రాదు. అందుచేత ఇది యోగశాస్త్రవిరుద్దం. ర 

విధంగానే ఇతరవిద్యాఏరుద్దాలకు కూడా ఉదాహరణలు చూచుకొనవచ్చును. 

ఆవ. మరొక భంగిలో చెప్పి |కొత్తతనం తీసికొనిరానిది 'ఆనవీకృతం', 

అనగా అనేకవిషయాలను ఒకే పద్దతిలో చెప్పడం. దానికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు. 

శో (ప్రాపాః శ్రియః సకలకామదుఘా స్తతః కిం 

దత్తం పదం శిరసి విద్విషతాం తతః కిమ్, 

సంతర్చితాః (ప్రణయినో విభవై స్తతః కిం 

కల్పం స్థితం తనుభృతాం తనుభి స్తతః కిమ్. 211 

వృ. అత తతః కిమితి న నవీకృతమ్. 

వ్యా. సకలకామదుఘాః = సమ స్రకామసుఖాలను పతి కే(ఇచ్చే), శీయః= 

ఐశ్వర్యాలు, [పాప్తాః చ పొందబడ్డాయి, తతః. అందువలన, కిమ్ = ఏమి? 

విద్విషతామ్=శ్యతువులయొక్క_, శిరసి=శిరస్సుమీద, పదమ్ = అడుగు, దతమ్ 

= ఇవ్వబడింది; ఉంచబడింది; తతః కిమ్ = ఐతే ఏమి ? [(పణయినః == | పేమ 

ప్మాతులై నవాళ్ళు, విభవే $= ఐశ్యర్యాల చేత, సంతర్చితాః == తృ ప్రిపొందించ 

బడ్డారు; తతః కిమ్ = ఐతేమ్మాతం ఏమి ? తనుభృతామ్ == దేహధారులయొక్క, 

తనుభిః= శరీరాలచేత, కల్పమ్ = కల్పకాలం, స్థితమ్ = ఉండుట, తతః కిమ్ 

= ఐతే ఏమి? 

అతేతి = ఇక్కడ నాలుగు వాక్యాలలోనూ కూడా “ఐతే ఏం, ఐతే ఏం" 

అని చెడ మే జరిగింది. [కొత్తవిషయం ఏదీ చెప్పబడలేదు. అందుచేత అనవీ 

కృతత్వడోషం, 

ఆవ. నవీకృత ౦ ఎలా ఉంటుందో చెపుతున్నాడు. 

వృ. తత్తు యథా. 
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శో యది దహత్యనలో= (త కిమద్భుతం 

యది చ గొరవమద్రిషు కిం తతః, 

లవణమమ్చు సదైవ మహోదడేః 

పకృతిరేవ సతామవిషాదితా. 282 

జా. నిక ఎతత్వం ఎట్లనగా. 

య్ 

యదితి :. ఆనలః = అగ్ని, దహతి యది = కాల్చినట్టయితే, ఆద్భుతమ్ 

= ఆశ్చర్యం, కిమ్ = ఏమున్నది? అ(దిమ = పర్వతాలలో, గ గౌరవం యది = 

ఉన+టయితే,. తతః దానివలన, కిమ్ = ఏమీ ఆశ్చర్యం ? మహోదథేః 

హాసము!దంయొక్క , ఆమ్బు = నీరు, సదైవ జై ఎల్లప్పుడూ, లవణమ్ = 

ఉపుగా ఉండును. సతామ్=సత్సురుమలకు, ఆవిషాదితాదిగులుచెందకుండడం, 

[ప తిః ఏవ = స్వభావమే. 

ఇక్కడ - “సత్పురుషులు విషాదం చెందకపోవడం స్వాభావిక మే; ఆశ్చర్య 

పడవలసిన పని లేదు. అగ్నాాదులకు దాహకత్వాదులు ఏ విధంగా ఆశ్చర్య 

కరాలు కావో అర్రై"అని చెప్పేటప్పుడు సమాన మైన భావం వేరు వేరు విధాలుగా 

[ప్రకటించ బడింది. “కిమద్భుతమ్” అనేది “తతః కిమ్” అనే దానిచేత సవీకృతం 

అయింది. “తతః కిమ్' అనేది 'సదైవి ఆనేదాని చేత నవీకృతం అయింది. అది 

“పకృతి రేవ అనేదానిచేత నవీక్సృతం అయింది. ఈ విధంగా 'కిమద్భుతమ్” అనే 

అర్దాన్నే వేరు వేరు భంగులలో చెప్పడం జరిగింది గాన నవీకృతత్యం లభించింది. 

వ. (12) సనీయమంగా ఉన్నట్టు చెప్పవలసినదానిని ఆనియమంగా 

చెపీ ప్పినటయి ఆది సనియమపరివృత్తం . దానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు.- 

శ్లో య గ్రానుల్లిభితార్థమేవ నిఖిలం నిర్మాణ మేతద్వి ధే 
రుత్క-_ర్షప్రతియోగి కల్పనమపి న్యక్కారకోటిః పరా, 

యాతాః (పాణభృతాం మనో రథగతీరుల్ల జ్ఞ్య యత్పమృ్బద 

స్తస్యాభాస మణీకృతాశ్కను మణేరశ్మత్వ మేవోచితమ్. 
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వృ. అత “భాయామా తమణీకృతాళ్మసు మజే స్తస్యాశ్మతై.వో 
చితా”ఇతి సనియమత్వం వాచ్యమ్. 

వ్యా. యతేతి = యత = ఏ చింతామణి ఉండగా, విధేః= బ్రహ్మ 

దేవునియొక్క, ఏతత్ = ఈ, నిర్మాణమ్ = సృష్టి, నిఖిలమ్ = సమ స్తమూ, ఆను 
లిఖితార మేవ  చూడబడని (ప్రయోజనం కలది ఆవుతుంతో; దేనిముందు ఈ 

సృష్టి ఆంతా [పయోజనకూన్యంగా కనబడుతుందో, ఉత్క-ర్ష(ప్రతియోగిక ల్పనమపి 

= ఉత్క_ర్షయందు సామ్యంయొక,_ కల్పనం కూడా, పరా = గొప్ప, న్యక్కార 

కోటిః = ఆవమానకోటియో, దీనితో మరొక వస్తువును పోల్చడం కూడా దీనికి 

గొప్ప ఆవమానమే అని ఆర్థం, యత్సమ్పదః = దేని సంపదలు, (పాణభృతామ్ 

= | పాణులయొక్క_, మానవులయొక_, మనోరధథగ తీ? = మనోర థమార్గాలను, 

ఉల్పజ్ఞకి = దాటి, యాతాః = వెళ్ళినవో, దీని సంపదలు మనోరథాలకు కూడా 

అందవు ఆని అర్థం. తస్య = అట్టి, మజేః = చింతామణికి , ఆభాసమణీకృతాశ్మసు 

= కొంచెం |వకాశ చేత మణులుగా చేయబడిన (పరిగణించబడిన) రాళ్ళ మధ్య, 

అశ్మత్వమేవ = జాయిగా ఉండడమే, ఉచితమ్ = తగినది. కొందెం (పకాశం 

ఉన్నంతమాతంచేత మణులం అని చెప్పుకొనేవాటి మధ్య ఉన్నప్పుడు చింతామణి 

జాయిగా ఉండడమే మంచిది. వాటితోపాటు ఇదీ మణి ఆనడం మంచిది కాదు, 

అ(తేతి = ఇక్కడ “'ఛాయామా_ తమణీకృతాశ్మసు మణే స్తస్యాశ్మత్రైవో 
చితా' ఆని సనియమత్వం ఉచితం. 

వి, ఆభాసచేత (కొంచెం కాంతి ఉండ డంచేత) మణులుగా చేయబడిన అని 

చెపితె చాలదు. “ఆ భాసమ్మాతంచేత' “కొంచెం మెరుపు ఉన్నంతమా తంచేతి అని 

సనియమత్యం చెప్పాలి. అనగా మణు లని చెప్పేవాటిలో ఉన్న గుణం అల్హా 

కొంచెం మెరుపషుమాతమే; ఇతరగుణా లేవీ లేవు అనే ఆర్థం వచ్చేటట్టుగా “రాయా 

మా తమణీకృతాశ్మసు"అని “మాతిశబ్దం చేరుస్తే సనియమత్యం వస్తుంది అది 

లేక పోవడంచేత ఇక్కడ “సనియమపరిపృతత్వదోషంి. 

అవ. (18) ఆని యమపరివృతానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

శో॥ వకామ్ఫోజం సరస్వత్యధివసతి సదా ళోణ ఏవాధర సే 
వాహు।ః కాకుత్హ్ర వీర్య స్మృతికరణపటుర్దక్షిణ స్తే సము[ద్రః, 
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వాహిన్యః పార్శ్వ మేతాః క్షణమపి భవతో నైవ ముఇ్బ న్త్యఫీక్షం 

స్వచ్చే నర్మాన సేఒస్మిన్ కథమవనిపతే తేజ మ్బుపషానాభిలాషః, 

వృ. ఆత *ష్ద్యి ఏవి ఇతి నియమో న వాచ్యః, 

వ్యా. వ క్రంతి:- వేటకి వెళ్ళి డప్పికొని “ఏలో శీర లవజ్జచన్ననలసత్మ_ర్వూర 

కస్తూరికాజాతీపాటల కేతకై * సురభితం పానీయమానీయతామ్” ఆని మంచినీళ్ళు 

తెమ్మంటున్న వికమార్యునితో మాగధుడు (స్తోతపాఠ కుడు) అన్న జ్ఞైాకంగా 

భోజ పబంధంలో ఉంది. అవనివతేజరాజా! వకా?మ్ఫోజమ్ = నీ ముఖవద్మాన్ని, 

సదా= ఎల్లప్పుడూ, నరస్వతీ=సరస్వతి, అధివసతి=అధిష్టించిఉన్నది. సరస్వతీ 
అనగా విద్యాధిదేవియైన సరస్వదీదేవి, సరస్వతీనది ఆని రెండర్జాలు, తే== 
నీయొక్క, అధరః== ఆధరోష్టము, కోణ; ఏవ_కోణమే. ఎజ్జగా ఉన్నది, కోణం 

ఆనే ఒక నదం అని రెండర్భాలు, తూర్పుకు ్కపవహించేవి నదులు అనీ, నర్మద 

తప్ప పడమరకు [పవహించేవి నదాలనీ ఆంటారు. కాకుత్చ్రవీర్యస్మృతిక రణపటుః 

= శ్రీరాముని పర్మాకమాన్ని స్మరింపచేయడంలో సమర్థమైన, తే = నీయొక్క, 

దకీణః బాహుః = కుడి చెయ్యి, దక్షిణః సము; దః = దక్షిణసముదం౦. ఏతాః = 

ఈ, వాహిన్యః = వాహినులు, సేనలు, నదులు ఆని రెండర్భాలు, క్షణమపి = క్షణ 

కాలమైనా, భవతః = నీయొక్క, పార్మ్యమ్ = పార్శ్వమును, నైవ ముబ్బాన్సి = 
విడ చుటలేదు. అధీక్షమ్=మెక్కి_లి, స్వచ్చే- స్వచ్చమైన, తే=నీయొక్క, అస్మిన్ 

ఈ, అ నర్మాన సే==మనస్సులో, మానససరస్సు అని కూడా ఆర్థం. ఆమ్బు పానాథి 

లాషః = జలపానాభిలాష, కథమ్ = ఎట్లు గ 

అతేతి :. ఇక్కడ “శోణః ఏవి అని నియమం చెప్పదగినది కాదు, 

కోణము అని చెప్పగానే ఇతరనదుల వలె శోణజనదం కూడ స్ఫురిస్తుంది. అంత 

మాతం చాలు. శోణమే అని నిర్దారణ అనావశ్యకం. అందుచేత అనియమపరి 

వృత్తత్వదోషం 
ఆవ, (14) విశషవరివృతానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నా డు_ 

శ్లో॥ శ్యామాం శ్యామలిమానమానయత భోః సాన్లెర్మషీకూర్చ కె 
౧ ది. 6 

ర్మ న్త్రుంత నీమథ (ప్రయుజ్య హరత శ్వేతోత్సలానాం [శియమ్, 
28) 



pre 
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చన్ద్రం చూర్ణయత క్షణొచ్చ కణశః కృత్వా శిలాపట్ట కే 

. యేన (ద్రష్షమహం క్షమే దళదిళ స్తద్వ క్రృముద్రాజ్కితాః, 

వృ. ఆత “జ్యోత్సీమ్” ఇతి శ్యామావి శేషో వాచ్యః, 

వ్యా. క్యామామితి :_ రాజశేఖరుని విద్ధసాలభంజికలో పియావియోగంతో 

బాధ పడుతూన్న రాజా మాటలు. భోః = ఓ 1 పరిజనులారా ! సాన్టెః=దట్ట మైన, 

మషీకూర్చకై 2 = నల్లరంగు కుంచెలచేత, క్యామామ్ = రా|తిని, ళ్యామలిమానమ్ 
= నలుపును, ఆనయత = పొందించండి. మ న్త్వమ్ = మం్యతమునూ, అథ == 

మరియు, త నమ్ ఎతం్యతమునూ, పయుజ్య = ప్రయోగించి, శ్వేతోత్సలానామ్ 

= తెలకలవలయొక్క-, [శ్రియమ్ == కోభను, హరత = హరించండి. క్షణాత్ = 

క్షణకాలంలో, శిలాపట్టకె = రాతివలకమీద, కృత్వా == ఉంచి, చన్షంమ్ = 

చందుణ్జి, కణశ:ః == కణాలుగా, చూర్ణయత = చూర్ణం చెయ్యండి, యేన = దేని 

చేత (ఇలా చేయడంచేత్స, ఆహమ్ = నేను, తద్య కము. దాజ్కి తాః = ఆమె 

యొక్క ముఖముదలచేత చిహ్నితములైన, దశ. వది, దిశః = దిక్కు లను, 
(దమ్హమ్ = చూచుటకు, క్షమే == సమర్గుడను ఆగుదునో. నా మనస్సుకు బాధ కలి 

గించే వీటిని అన్నింటిని తొలగిస్తే నేను భావనాబలంచేత ఆమె ముఖాన్ని అన్ని 

దిక్కు_లలోను చూడగలుగుతాను ఆని భావం. 

అ|తేతి ga ఇక్క_డ 'జ్యొత్స్నీమ్'అని శ్యామావిశేషాన్ని చెప్పాలి. 

“శ్యామా'అనగా సామాన్యరూపంగా రాతి అని ఆర్థం. చీకటి రాతి కావచ్చు, 
వెన్నెల రాత్రి కావచ్చు. చీకటిర్యాత్రిని మసితో నల్పగా “శేయవలసిన పని లేదు. 
వెన్నెలరాత్రినే చెయ్యాలి. ఆందుచేత ర్మాతిసామాన్యవాచక మైన “శ్యామా” శబ్దానికి 

బదులు, వెన్నెలర్యాతి అనే ఆర్థం గల *“జ్యౌాత్స్యీమ్' అనే పదం పయోగించడం 
యుక్తం. ఈ విధంగా ఇక్కడ 'రాత్రివిశేష వాచకానికి బదులు సామాన్యవాచకాన్ని 
చెవ్పడంచేత విశషవరివృత్తత్వదోషం. 

ఆవ. (18) ఆవిశషపరివృతానికి (సామాన్యపరివృత్తాని కి) ఉదాహరణం 
చూపుతున్నాడు. 
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ల ల్లోలేకక్భ సర్ప (ప్రహా 
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కిం కౌస్తుభేన విహితో భవతో న నామ 
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వృ. ఆత “పకేన కిం న విహితో భవతః స నామ” ఇతి 

సామాన్యం వ 

షత, ఎరుష వవారై — పెద్ద తరంగాలకేత చలింవచేయబడిన రాళ్ట 

యొక వ ఆ ఆఘాతములచేత, అమూని రత్నాని = ఈ రత్నాలను, మావ 

అవమానించకుము. భవత; =నియొక్క, కౌస్తుభేనకౌ స్తుభ మాణిక్యం 

చేత, పురుషో త్రమః ఆపి=|శ్రీమహావివవు కూడ, యార్ఞావసా రితకరః=యాచించుట 

యందు చాపబడిన చెయ్యి కలవాడుగా, న నామ విహితః కిమ్ = చేయబడ లేదా ? 

ఆతేతి :_ ఇక్టా “ఏకేన కిం న విహితో భవతః స నామ” ఆని 

వి. “ఇక్కడ నీ కౌస్తుభ మాణిక్యం సాఇుత్తు [శ్రీమహావిష్ణువు కూడా నీ 
ముందు చెయ్యి చాపే టట్టు చేసింది'ఆని రత్నవిశేషం ఆయిన కౌసుభాన్ని పేర్కొ 

నడం చేత దాన్ని అవమానించకపోయినా, ఇతరరత్నాలను అవమానించడంలో 

దోషం లేదు కదా ఆనే ప్రశ్న వస్తుంది. అందుచేత విశేషానికి బదులు సామా 

న్యార్హం వచ్చేటట్లు “నీ రత్నాలలో ఒక రత్నం ఇలా చేసింది కదా ?"అన్నప్పుడు 

ఇతరరత్నాలు కూడా అలా చేయవచ్చును; అందుచేత వాటిని అవమానించ వద్దు 

ఆని చెప్పినట్టు అవుతుంది. ఇక్కడ సామాన్యానికి బదులు విశేషాన్ని చెప్పడం 

చేత ఆవిశేషపరివృతత్వదోషం. 

ఆవ. (16) సాకాంక్షానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో అర్థిక్వే ప్రకటీకృతేఒపి న ఫల(ప్రా ప్త ప్రభోః (ప్రత్యుత 

(ద్రుహ్యన్ దాశరథిర్విరుద్దచరితో యు క్ర స్తయా కన్యయా, 
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ఉత్క-ర్షం చ పరస్య మానయశసోర్విస్రంసనం చాత్మనః 

ప్రీరత్నం చ జగత్సతిర్షశముఖో దేవః కథం మృష్యతె. 

వృ. ఆత స్రిరత్నమ్ “ఉ సేడ్నితుమ్” ఇత్యాకాజ్జతి, నహి పర'స్యే 

త్యనేన సమృన్నో యోగః. 

వ్యా. అర్ధిత్వే ఇతి :. మహావీరచరితంతో సీత లభించదని నిరాశ చెందిన 

రావణామాత్యుడైన మాల్యవంతుని మాట లివి. ఆర్జిత్వే = యాచకత్వం (నన్ను 

దూతగా పంపడం ద్యారా) (పకటీకృళేఒ౬పి = |పకటించ బడినా కూడ, (పభోః: 

= సమర్థుడైన రావణునికి, ఫల|పా ప్రీః = ఫలలాభం, న= కలగ లేదు. |పత్యుత 

_ దీనికివిపరీతంగా, అర్థిత్వం స సఫలం కాకపోవడం ఆటుండగా, |దుహ్యన్ = 

(తాటకా వధాధికం చేత) (దోహంచేసిన, విరుద్దచరిత:జవిరుద్దమైన నడవడిక గల, 
దాశరథిః = రాముడు, తయా కన్యయా = ఆ కన్యతో, యు కః= కూడినాడు. 
పరస్య = శ తువుయొక్క, ఉత్కర్గమ్ = ఉత్కర్షను, ఆత్మనః == తనయొక్క ,. 

మానయశసోః = గౌరవకీర్తులయొక్క, విసంసనం చ = (భంశాన్ని, స్రీరత్నం 

చ= ప్రీరత్న మెన సీతనూ, జగత్పతిః = జగత్తుకు (పభువు, దేవః = విజిగీషువు, 

జయేచ్చకల వాడూ అయిన, దశముఖః = రావణుడు, కథమ్ = ఎట్టు, మృష్యతే. 

= సహిసాడు ? 

అతేతి :- ఇక్కడ “స్రీరత్నమ్' అనేది “ఉపేక్షితుమ్' అనేదానిని ఆకాం. 

షిసున్నది. దీనికి పరస్య అనేదానితో సంబంధం యోగ్యం కాదు కదా? 

ఏ. శ్యతువుయొక్క ఉత్కర్షనూ తనకు జరిగిన అవమానాన్ని ఎట్టు సహి 

స్తాడు ? అని అనడం యుక్రమే. 'స్తీరత్నమైన సీతను ఎలా సహిస్తాడు' అంటే 
అర్దం లేదు. ఆమెయందు ద్వేషం లేదు కదా? ఆందుచేత “స్రీరత్నమ్*అనే పదం 

యొక్క. ఆర్థం “ఉపేక్షితుమ్” 'ఉ పేక్షించుటకు'అనే పదంయొక్క- అర్దాన్ని ఆపే 

శస్తున్నది. *స్రీరత్నమ్' అనేదానిని తృతీయపాదంలోని “పరస్య' అనేదానితో 

అన్వయించి “పరుని స్ర్రేరత్నం” ఆని అర్భం చెప్పడం కుదరదు. 'వరస్య' కు 
“'ఉత్కర్షం' అనేదానితో అన్వయించడం జరిగిపోయించిక దా ? 

ఆవ. (18) అపదయు కం అనగా తగని స్థానంలో సంబంధించినది. 
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ఆనగా (పకృళార్థానికి విరుద్ధ మైన ఆర్థం చెప్పే వదాలు ఉండడం అని ఆర్థం. 

'ఉదాహరిస్తున్నా డు. 

శో ఆజ్ఞా శక్రశిఖథామణి(ప్రణయి? శాస్తాణి చక్షుర్నవం 

భ 'కిర్భూతవలౌ పినాకిని పదం లక్కే_తి దివ్యా పురి, 

ఉత్చ తిరుుహిణాన్య్వయే చ చ తదహో నేదృగ్వరో లభ్యతే 
ఎది ౮ 

స్యాచ్చేదేష న రావణః క్వ ను పునః సర్వత సర్వే గుకకొ 8. 

వృ. ఆత “స్యాచ్చేదేష న రావణళ ఇత్యత ఏవ సమాప్యమ్. 

. ఆజ్ఞా ఇతి = ఇది రాజశేఖరుని బాలరామాయణం [పథమాంకం 

లోనిది. జనకుని “సకో హితుడైన శతానందుడు.“ ఆశ్చర్శమ్; వకో౭_పి గరీయాన్ 

దోషః ౪ సమ్మగవు మపి గుణ గామం దూషయతి. తథాహి”( ఆశ్చర్యము ! పెద్ద దోషం 

ఆయినా సమ సగుణసముదాయాన్నీ పాడుచేస్తుంది. ఆది యు కమేకదా) 

అని ఉ ఉపకమించి జనకునితో అన్న మాటలివి. ఆజ్ఞా = ఆజ్ఞ, శ| కళిఖామణి పణ 

యినీ దేజేం, 'దుని శిఖామణియందు (పేమ గలది. “దేవే వేందునికి కిరోరార్యమెనది. 

కాస్త్రాణి = శాస్త్రాలు, నవమ్ =ను కాతనమైన, చక్షుః = న్నేతం. భూతపపతౌ = 

భూతములపతి "అయిన, పినాకిని = ఈశ్యరునియందు, భక్తిః=భ క్రి. లజ్కా- ఇతి 

= లంక ఆనే, దివ్యా = దివ్యమైన, పృుదీ _ వట్టణం, పదమ్ = నివాసస్థానం. 

ఉత్ప త్రిః చ = పుట్టుక కూడ, [దుహిణాన్వయే = [బహ్మదేవుని వంశంలో. ఏషః 

= ఇతడు, రావణః=లోకాల్ని ఏడ్పించిన రావణుడు, న స్యాత్ చేత్ కాకపోతే, 

ఈదృక్ = ఇట్టి, వరః = వరుడు, న లభ్యతే = పొందబడడు, సర్వత = (పతి 
వానిలోనూ, సర్వే గుణాః = అన్ని గుణాలూ, క్వ ను పునః = ఎక్కడ ఉన్నవి. 

ద ph 

'ఆతేతి :. ఇక్కడ “స్యాచ్చేదేష న రావణః” అనే దానితో వూరి 

చెయ్యాలి. 

వి. “ఆశ్చర్యమ్; ఏకోఒపి... "ఇత్యాది వాక్యంతో కలిపి ఈ శోకం చద 

వగా ఈ రావణుణ్ణి ఉపేక్షించడమె మంచిది అని చెపుతున్న ట్టు స్పష్టం ఆవు 

తున్నది. అందుచేత ఈ శ్లోకానికి “ఇతడు రావణుడే కాకపోతే మిగిలినవి అన్నీ 

చాగానే ఉన్నాయి; కాని పని రావణత్వం గుణా లన్నింటినీ ఆణగ(దొక్కేసింది” 
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అని ఆర్థం కుదురుతుంది. ఆదే శతానందుడు చెప్పదలచింది కూడ, ఆయితే“అన్ని 

గుణాలు అందరిలోను ఎక్కడ ఉంటాయి ?” అనడంలో “ఈ దోషం ఉన్నా రావ, 

ణునికి సీతను ఇవ్వవచ్చును” అనే ఆర్డం వస్తుంది. ఆది ఆయు క్షం. అందుచేత. 

ఇక్కడ సంబంధం ఉండకూడనిదానితో, “స్యాచ్చే దేష న రావణః” అనేదానితో, 

స! సంబంధం ఏర్పడింది కాబట్టి అపదయు కత్వదోషం. 

వ. (18) చె చెప్పబడిన విషయాలలో ఒకటి రెండు, మిగిలినవాటితో, 

ఉత్క్య్భష్షత్వంచేత గాసి, అపకృష్ణ్టత్వంచెత గాని, విజాతీయంగా ఉన్నట్టయితే: 

అది సహచరభిన్నం. డానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో (శుతేన బుద్ధిద్వ్యసనేన మూర్భతా 

మదేన నార్ సలిలేన నిమ్నగా, 

నిశా శళాజ్కేన ధృతిః సమాధినా 

నయేన చాలం[కియతే నరేన్ద్రతా. 279 

వృ. అత (శుతాదిభిరుత్నృ షః సహచరితె ః వ్యసనమూర్భ 

తయోః భిన్నత్వమ్. 

వ్యా. (శుతేనేతి వ [శుతేన = కాస్తాభ్యాసంచేత, బుద్దిః = బుద్ది, వ్యసనేన, 

= వ్యసనంచేత, మూర్భతా = మూర్జత్వమూ, మదేన = మదంచేత, నారీ = స్రీ, 
సలిలేన = ఉదకంచేత, నిమ్నగా = నదీ, శళాజ్కేన = చం|దునిచేత, నిశా_ 

ర్యాతీ, సమాధినా = యోగంచేత, ధృతిః = ధైర్యమూ, నయేన = నీతిచేత, నరే' 

న్ద్రతా చ = రాజత్యమూ, ఆలం క్రి యతే = అలంకరించ బడును. 

ఆ|తేతి = ఇక్కడ కలిపి చెప్పబడిన ఉత్కష్టము లైన _్ర్రతాదులతో, 

వాటికంచె భిన్నములైన, నికృషములైన వ్యసనమూరత్యాలు చెప్ప బడాయి. అందు. 
న్్ టబ న్ ఖు a 

చేత సహచర భిన్న త్వదోషం 

ఆవ. (19) 1 పకాశి తవిరుద్దం' అనగా చెప్పదలచిన అర్థానికి విరుద్ద మైన. 

అర్జాన్ని వ్యంజింపచేసే వాక్యార్ణం- దానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు.. 

వృ. “లగ్నం రాగావృతాజ్ఞ్యా" (280) ఇత్య్యత “విదితం 

తేడస్తు” ఇత్యనేన శ్రీ సస్మాదపసరతీతి విరుద్దం (పకా శ్యతే, 
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వ్యా. “లగ్నం రాగావృతాళ్ళ్యా' ఇత్యాదిశ్లోకంలో (చూ లెకీ1వ శో కం 

'పిదితం తే అస్తు'అనే ఆవాంతర వాక్యం “లక్మి రాజును విడచి వెళ్ళిపోతూన్న ది” 

క్తి మెన, అరం స్పురిస్తూన్న చి. 
ఇయు నే 

ఆవ. (20 ; “విధ్యయు క్రం' ఆనగా ఆయుక్తమైనదాని విధి అని అరం. 

విరించతగనిడి వికేయంగా ఉండడం, కమం ఆయు కంగా ఉండడం అని ఇడి 

రెండు విడాలు. మొదటిదానికి ఉదాహరణ ౦ చూపుతున్నాడు. 

శో పయత్నపరిబోధితః స్తు సుతిభీరద్య శెషే నిశా 

మకేళవమపౌాణ్ణవం భువనమద్య ని;సోమకమ్, 

జయం పరిసమాప్యతే రణకథాద్య దోఃళాలినా 

మపెతు రిపుకాననాతిగురురద్య భారో భువః. 281 

ఏ. అత శయితః (ప్రయత్నేన జోధా సే" ఇతి విధేయమ్ 

వ్యా. [పయతే్నేతి :- వెణీసంహారంలో తం|డిని వధించడంచేత కోపించిన 

ఆశ్యర్థామ శతువుల విషయంలో పతి కియ చేయవలె ననే ఇచ్చతో దుర్యోధ 

నునికి రైర్యం చెపుతూ ఆన్న మాటలు. ఆద్య=షఇప్పుడు, ఇటు పెన, సుతిభిః= 

స్తుతులచేత, (పయత్న పరిబోధితః = పయత్నంచేత మేర్కొలు పబడినకాడ వె, 

నికామ్ = రాతిని, రాతి ఆంతా, శేషే = శయనించగలవు. ఆద్య = ఇప్పుడు, 

భువనమ్ _ లోకమును, ఆ కేశవమ్ = కృష్ణుడు లేనిదానినిగాను, ఆపాణ్జవమ్ = 

పాండవులు లేనిదానినిగాను, నిఃసోమకమ్ == పాంచాలులు లేని దానిగాను, చేయ 

నున్నాను. ఆద్య = ఇప్పుడు, దోఃశాలినామ్ = బాహుబలకశాలు లైన వీరులయొక్క_, 

రణకథా = యుద్దకథ, పరిసమాప్యతే = సమాప్తి పొందింపబడుచున్నది. అద్య 

ఇప్పుడు, భువః = భూముయొక్క_, రిపుకాననాతిగురుః = శ,తువనంచేత చాల 

బరువైన, భారః = భారం, ఆ'పెతు = తొలగుగాక. 

ఆ లేతి = ఇక్కడ “నిదపోయిన న్వ్పు (వయత్నంచెత మేల్కాాలుప 

బడగలవోఆసని విధించాలి. 

వి. “ఇంతవరకు నీవు పాండ వులవల్ల భయంచేత సుఖంగా నిదపోలే 

కుండా ఉన్నావు. నేను వాళ్ళ నందరినీ సంహరించగలను. ఆప్పుడు నువ్వు 
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సుఖంగా గాఢనిద పొంది _వయత్నపూర్వకంగా వందిమాగధులచేత మేలా 

లుపబడగలవు”ఆని భావం. ఈ విధంగా మేల్కొ_లుపబడడం విదేయం కావాలి, 

కాని ఇక్కడ “శయనించగలవు” ఆని శయనం విధేయంగా చెప్పబడింది. అందు 

చేత ఆయుక విధిత్యదోషం. 

ఆవ. ద్యితీయభేదానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. యథా వా 

శో వాతాహారతయా జగద్విషధ రై రాశ్వాస్య నిఃశేషితం 

త్తే గ్రసాః పునరభ్రకో యకణికాతీ కీ(వ్రవ్రతె ర్చ ర్లిభిః, 

తేఒపి (కూరచమూరుచర్మవసనై ర్నీతాః క్షయం లుబ్దికై 

రమృస్య స్పురితం విదన్నపి జనో జాల్మో గుణానీహకే. 

వృ. ఇత వాతాహారాద్శితయం వ్యు|త్య మేణ వాచ్యమ్. 

వ్యా. వాతేతి :_ ఇది భల్దటశ తకంలోని పద్యం. విషధ రై ః= సర్పాలచేత, 

వాతాహారతయా _-= వాయుభక్షణ వతం కలవగుటచేత, ఆళ్వాస్య = విశ్వాసం 

కలిగించి, జగత్ == జగత్తు, నీఃశేషితమ్ = ఆంతా నశింపచేయబడింది. మునుల 

వలె వాతాశనాలు ఆవడంచేత చాలా మంచివనే ;భాంతిని కలిగించి సర్పాలు 

జగత్తును నశింపచేస్తున్నాయి లే పునః== అవి ఆయితే, అభతోయకణ్కాతీవ 

(వతై *= మేఘంనుండి పడే జలవిందువులనే (బిందువులను మాత మె) (తాగడం 

అనే త్మీవమెన [వతం గల, బర్హిభిః = నెమళ్ళచేత, [గసాః== [మింగివేయబడి 

నవి. కొందరు మునుల వలె జలంమ్మాతమే ఆహారం తీసికొంటూన్నట్లు కన 

బడుతూ నెమళ్ళు సర్పాలను చంపివెసున్నాయి. తేఒపి = ఆ నెమళ్ళు కూడా, 

[కూర చమూరుచర్మవసనైః=కఠినమైన చితమృగచర్మ వస్త్రంగ్యాగ ల, లుబ్దకెః= 

బోయవాళ్ళడేత, వయమ్ = క్షయమును, నీతాః = పొందించబడినవి. జొల్మః= 

మూర్తుడైన, జనః = పామరజనుడు, దమృస్య = దంభంయొక్క_, ఇతరులను 

మోసగించడం కోసం ధర్మాన్ని ఆచరించడం దంభం. స్పురితమ్ == చేష్టను, 

విదన్న పి = ఎరిగినవారైనా, గుణాన్ = ధార్మికత్వాది గుణాలనే, ఈహతే = కోరు 
తాడు, ఊహిపాడు. ఇతరులను మోసంచేయడంకోసమే ధర్మాచరణం చేస్తున్నాడు 
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ఆని తెలిసి హుడా పామరులు డాంధికులలో ధార్మికత్యాడిగుణాలు ఉన్నా యని 

ఆనుకొని మోసపోతారు ఆని ఆర్థం, 

అ:తేకి ;_ ఇక్కడ వాతావారాద్మితయం వర్ణిత మంచేత, చెప్పిన 

కమానికి విరుద్దమైన కమంచెత, చెప్పడం యుక్తం. 
జా లు 

వి. మృగచర్మను వస్త్రంగా ధరించడం, మేెఘజలబిందుపానం, వాయు 

భక్షణం అనేవి ఒకదానికంచె ఒకటి (ఊత్తరోత్తరం) తీ వమైనవి. ఆందుచేత 

ఆ [కమంలోనే విధి యకం. ఇక్కడ డానికి విరుద్దంగా చెప్పడంచేత అయుక 

[కమత్వంవ డిన విధ్యయుక్తతుం. విధి అనగా తెలియనిదానిని తెలవడం. 

ఇక్కడ ని జేయడం, గాసం, నశింపచేయడం అనేవి విధెయాలు. 

అ ఏర? 
న్ 

కషం 

ఆవ, 21, సిద్ద మైన విషయాన్ని చెప్పడం అనువాదం, అనువాదం విధికి 
oo 

ఆనుగుణంగా లేకపోతే ఆది ఆను కువాదాయు క్షం. ఆనగా ఆయుక మైన ఆనువాదం, 

దేనికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లా॥ అరే రామాహసాభరణ భసలశెజిశరణ 
స్మర (క్రీడా వ్రీడాశమ న విరహి ప్రాణదమన, 

సరోహంసో త్తంస (పచలదల సీలోత్సల సఖే 
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వృ, ఆ్మత “విరహ్మిపాణదమని ఇతి నానువాద్యమ్. 

వ్యా. ఆరే ఇతి :- ఇది వికమోర్వశీయంలోనిది ఆని చాలమంది వ్యాఖ్యా 

తలు |వాశారు కాని ఇది ఆందులో లేదని బాలబోధినీ కారుడు. రామా హస్తా 

భరణ = స్త్రీల హస్తములలో ఆభరణమైనదానా ! భసల ,[శేణిశరణ=తుమ్మెదల 

పంక్తికి శరణమా! స్మర క్రీడా! ప్రీడాశమన = మన్మఠ[కీడలయందు సిగ్గును 

శమింపచేయుదానా, విరహ్మ్శిపాణదమన = విరహవంతుల |పాణాలను నశింపచేసే 

దానా 1 సరోహంసోత్తంస = (శేష్టమెన సరస్సుకు భూషణమా! [(పచలదల = 

కదలుచున్న దళములు కలదానా! సఖే = మితమా, ఆరే నీలోత్పల = క్ర! నల్ప 

కలువా! ఆహమ్ = నేను, సఖీదః== ఖీదంతో కూడినవాడను. ఇన్తువడనా = 
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ఆ చం|దవదన, క్య== ఎక్కడ ఉన్నది ? కథయ == చెప్పుము, మోహమ్kై 

మోహమును, శథయ = శిథిలం చేయుము. 

ఆతేతి ఏ. ఇక్కడ “విరహిపాణదమన'* అని అనువదించకూడదు. ఆనగా 

విరహంతో బాధ పడుతున్నవాడు 'నా మోహాన్ని తొలగించుము అని (పార్టిస్తూ 

“నువ్వు విరహుల [పాణాలు తీసదానవు” ఆని అనువదించడం యుకం కాదు. 

ఆందుచేత ఈ అనువాదం *నా మోహాన్ని తొలగించు! ఆనే విధికి తగనిదిగా 

లేదు గాన “ఆనువాదాయుక్షం' అని ఆరం. 

ఆవ. వూర్యం విడిచివేసి మళ్ళీ స్వీకరించబడినది “త్వక పునఃస్వీకృతం'. 

వృ. “లగ్నం రాగావృతాజ్ష్యా ఇత్యాది. 284 

అత “విదితం తేఒస్తు” ఇత్యుపసంహృతో ఒపి పునరుపాత ః. 

వ్యా. “లగ్నం రాగా వృతాజ్ఞ్యా” ఇత్యాది శ్లోకంలో (చూ. 141 వ శోకం) 

'సీకు తెలియబడుగాక' ఆని పూ ర్రిచేసిన విషయాన్ని “తేని ఇత్యాది వాక్యంచేత 

మళ్ళీ కొనసాగించడం జరిగింది. అందుచేత ఇది సమాప్రపునఃస్ఫీకృతం', 

ఇదే “త్యక్రపునఃస్వీకృతం' 

అను. (28) “ఆ శీలం" అనగా |వీడాదులను కలిగించే ఆర్థం, దానికి 

ఉదాహంణం చూపుతున్నాడు. 

కో హను మేవ(పవృ తస్య సబస్య వివరె షిణః, 
య వచి a. de) a 

యథాస్య జాయతే పాతో న తథా పునరున్నతిః 285 

వృ. ఆత పుంవ్యంజనస్యాపి పతీతి:. యత్ర కో దోషః (పద 

ర్శితః తత దోషా నరాణ్యపి సని. తథాపి తేషాం తతా పకృతత్వాత్ 

[(పకాశనం న కృతమ్. 

వ్యా. హన్తుమితి :. హన్తుమేవ = హింసించుటకే, సురత కియారూప 

యోనికాడనం చేయటకే అని మరొక ఆర్థం, (పవృత్తస్య = ఉద్యుక్తుడూ, ఉద్యు 

క్రమూ, స్తబ్దస్య = వినయం లేనివాడు, ఉన్నతము, వివర్రెషిణః = వరుల దోషా- 
లమ అవ్వేషించేవాడు, వివరాలు ఆన్వేషించేది అయిన, అస్య == వీనికి, దీనికి ,.. 
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పాతః = పాశము, యథా ఎట్టు కలుగునో, తథా == అట్టు, పునః ఉన్న తిః = 

మరల ఉన్నతి, న= కలుగదు. 

అతేతి :. ఇక్కడ పురుషలింగ్యపతీతి కూడ కలుగుచున్నది. (ఆందు 
చేత వీడా జనకా శీలం). ఒక దోషం చూపిన ఉదాహరణళోకంలో ఇతర దోషాలు 

కూడా ఉంటాయి. ఆయినా అవి అక్కడ [పకృతాలు. కాకపోవడంచేత (ఆ్మపస్తు 

తాలు అవడంచెత) వాటిని విశదీక రించలేదు. 

అవ. కొన్ని సందర్భాలలో డోషాలు డోషాలు కావు ఆనే విషయం (పతిః 

పాడించవలనసి ఉంది. ముందుగా ఒక ఆర్హదోషం దోషం కాదని చెపుతున్నాడు. 

కా, కర్ణావతంసాదిపదే కర్తాదిధ్వనినిర్మితిః, 
5 ఖు 

సంనిధానాదిటో ధార్థమ్. 

వృ. అవతంసారిని కర్ణాద్యాభరణాన్యేవోచ్య నే. తత కరాడి 
మ త ww (= 

శబాః కరాదిసితి, పతిపత యే యథా 
౧ ణ 6 — — 

ళో అస్యాః కర్టావతం సేన జితం సర్వం విభూషణమ్, 

తథెవ శోభకేఒత్యర్థమస్యాః (శ్రవణకుజ్జలమ్. 286 

అపూర్వ్ణదుఉకామోద(ప్రమోదితదిశ స్తతః 

ఆయయుర్భృజ్లముఖరాః శిరః శేఖరశాలినః. 287 

వృ. ఆత కర్ణశవణశిర:శ బ్లాః సంనిధాన్నపతీత్యర్థాః. 

వ్యా, క ర్రేతి ఏ. ఈ కాదికను వామనుడు (రివ శతాబ్బ్దంవాడు) కావ్యా 

లంకారస్మ తవృత్తిలో ఒక్ (పాచీనకారికగా ఉదాహరించాడు. దానినే మమ్మటుడు, 

ఈ విషయం తనకు కూడా ఆంగీకారయోగ్యం అవడంచేత యథాతథ ౦గా స్వీయ 

కారికగా స్వీకరించాడు. 

కర్ణావతంసాదిపదే వ 'కర్ణావతంసః' ఇత్యాది పదంలో ॥ కర్ణాదిధ్వని 

నిర్మితిః = 'కర్ణ' మొదలైన శబ్దాల నిర్మాణం, [వయోగం, సంనిధానాదిబోధా 

ర్ = సంనిధానం మొడలైన ఆరాలను బోరించడంకొరకు చేయబడును. 
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' వి, కరాదుల ఆభరణాలే “ఆవతంసి ఇత్యాదులుగా చెవృబడతాయి. 

అక్కడ కర్తాది శబ్దాల [ప్రయోగం 'కర్ణాదులలో అవి ఉన్నాయి” అనే అర్దం 

తలియడంకొరకే. అనగా _ “అవతంసః' 'ఉతంసః' ఆనే పదాలకు కరా 

అలంకారం అని ఆర్థం, “శేఖరః' ఆనగా శిరోభూషణం అని ఆర్థం. అందుజేక్ 

ఈ పదాలను స్వతం్యతంగా [పయోగి నేనే 'కర్ణభూషణం' మొదలైన అర్థాలు 

బోధించబడినప్పుడు వీటి [పక్క “కర్ణ! శిరః మొదలైన పదాలు చేర్చడం 
అనావశ్యకం. అయినా 'కర్ణావతంసః” “నిర శేఖ రక ఇత్యాది (పయోగా లున్నాయి, 

వాటిని సమర్దించాలికదా ? ఆందుచేత ఆ అవతంసం చెవికే ఉన్నది; ఆ శేఖరం 

శిరస్సుపెనే ఉన్నది; అనే అర్థం స్పురించడంకోసం కర్ణాదివదాలు 'చేర్చుబడ 
తాయి అని ఇక్కడ సమర్థనం చూపబడింది. ఎట్లనగా ఎ 

అస్యాః ఇతి ;._ అస్యాః = ఈమెయొక్క_, కర్ణావతం సేన == చెవికి ఉన్న 

కర్షభూ షణంచేత, సర్వమ్ == సమసమైన, విభూషణమ్ = ఆలంకారం, జితమ్_ 

జయించ బడింది. తథ్రైవ= ఆపే, అస్యాః = ఈమెయొక్క, (శ వణకుబ్దలమ్ = 

చెవియందు ఉన్న కుండలం (కుండలం అంటేనే చెవికిధరించే ఆభరణం ఆని 
ఆర్థం) ఆత్యర్హమ్ = మిక్కిలి, శోభతే = |వకాశిస్తూన్నది. 

ఆపూర్వేతి - తతః=ఆటుపిమ్మట, ఆవూర్యమధురామోద|[ప మాదితడిశ == 

లోకోత్తర మైన మధురమైన సువాసనచేత సుగంధం కలవిగా చేయబడిన 

దిక్కులు గల, భృజ్జముఖరాః = తుమ్మెదలతో ధ్వని చేస్తూన్న, శిరః శేఖర 

శాలినః = శీరస్సుల పె ఉన్న శిరోభూషణములైన మాలలతో [వకాశించువారు, 
ఆయయు; __ వచ్చిరి. 

అకేతి. ఇక్కడ “కర్ణ! శవణి శిరః శబ్దాలు “ఆ యూ అలంకారాలు 
ఆ యా (పదేశాలలోనే ఉన్నవి” అనే భావం స్పురించడంకోసం చేర్చబడినవి. 
కుండల _ ఆవతంస._శేఖరాదుల్ని తీసి పక్కన "పెట్టినా అవి కుండలాదులే. 

ట్ 
ఆలా శీసివేయలేదు, ఆవి ఆయా అవయవాలమీదనే ఉన్నాయి అని చెవ్వడం 
ఉద్దేశ్యం అని భావం. 

ఆవ. మరొక ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ళో విదీర్ణముఖకారాతికరాలే సంగరా నరే, 
ధమర్జ్యాకిణచిహ్నేన దోషా విస్ఫురితం తవ. 288 

ర ॥ 



సవ్ర మోల్లాసం 445 

వృ. ఆత ధనుఃశబ్దః ఆరూఢతా్వావగతయే. 

వ్యా. విదీర్ణాభిముఖారాతికరా లే= చీల్చి వేయ బడిన, ఎదురుగా ఉన్న శతు 
వులచేత చాలా భయంకరంగా ఉన్న, సంగరాన్తరే = యుద్దమధ్యమునందు, ధను 

ర్యాకిణచిహ్నేన = ధనస్సుయొక్క అల్రైతాడువల్ల కలిగిన కాయలు చిహ్నంగా 

గల, తవ దోష్టా = సీ బాహువుచేత, విస్పురితమ్ = విజృంభించుట. 

అ తేతిః. ఇక్కడ “ధనుః శబ్దం ఆకూఢత్యం తెలియడంకొరకు. 

“జ్యా అనే పదానికే ధనస్సుకు కట్టె (తాడు అని ఆర్థం. ఆలాంటప్పుడు 

దాని | వక్క. 'ధనుళి శబ్దం చర్చి “ధనుర్మా' అనడం ధనస్సుకు రెండు [పక్కలా 

కట్టిన (తాడు అనే అర్థం తెలియడంకోసం. ధనస్సును ఉపయోగించనప్పుడు దాని 

ఒక కొన నున్న నారి విప్పివేస్తారు. 

అవ:- ధనస్సుకు కట్టిన'అనే ఆర్థం ఆవసరం లేనప్పుడు కేవలం జ్యాశ 

బ్లాన్నే ప్రయోగించవచ్చు. అందుకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. అన్య త తు. 

శ్లో జ్యాబన్దనిష్పన్టభుజేన యస్య 

వినిఃశ్వసద్వ కిపరంపరెణ, 

కారాగృ హే నిర్జితవాస వెన 

లజ్కే_శరెణోషితమా(ప్రసాదాత్, 289 

వృ. ఇత్యత "కేవలో జ్యాశబ్బః. 

వ్యా, ధనస్సుకు ఎక్కు పెట్టిన నారి అనే ఆరం కానప్పుడు. 

జ్యా ఇతి:. రఘువంశంలో షష్టసర్షలో కా ర్త వీర్యార్డునుని పరాక్రమాన్ని 

_వశంసిస్తూ ఇందుమతితో సునంద అంటూన్న మాటలు. నిర్జితవాసవేనజ జయించ 

బడిన ఇం్యదుడుగల, లజ్నేశ్వరేణ = రావణునిచేత, జ్యాబన్దనిష్పన్దభు జేన = నారి 

చేత కట్టివేయడంచేత కదలని భుజాలు కలవాడుగాను, వినిఃశ్యసద్యక9 వర ౦పరేణ 

=నిట్టూర్చుచున్న ముఖముల పం క్రి కలవాడుగాను, యస్య=ఐ కార్తవీర్యార్డునుని. 
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యొక్క, కారాగృహే = కారాగారమునందు, ఆ (వసాదాత్ = ఆతనికి అనుగహం 

కలిగేవరకు, ఉషితమ్ = నివసీంచుటయో. 

ఆనేచోట (నారిమాాతమే అని ఆర్జం కావాలి గాన) కేవలం జ్యాశబ్లమే 

'వయోగించబడింది. 

ఆవ. మరొక ఉదాహరణం చూవుతున్నాడు- 

శో (ప్రాణేశ్యరపరిష్వజవి(భ్రమ(ప్రతిప తిభిః, 
en (| గ నో 

ముకాహారణ లసతా హసతీవ స్తనద్వయమ్, 290 

వి. ఆత ముకానామ్ ఆన్యరత్నా మి[శితత్వబోధనాయ ముక్తాశబ్దః. 

వ్యా. పాణేశ్యరెతి:. “ పాణేశ్యర. ॥ .వతివ త్రిభిః” (పాజేశ్వరజ(ప్రియుని 

యొక్క, పరిష్వజ్ల = ఆలింగనసమయమునంద లి, విభ్రమ = విలాసలయొక్క, 

(వతివతిభిః = జ్ఞానములచేత, ఆ విలాసలను చూడడంచేత, లసతా = | పకాశించు 

చున్న, ముక్రాహా రేణ=ముత్యాలహారంతో కూడిన, స్రనద్షయమ్= సనద్వయము, 

హసతీవ = నవ్వుచున్నదా ఆన్నట్లుఉన్నది. 

ఆ; జేతి:- ఇక్కడ ముత్యములు ఇతరములైన పద్మరాగాదిరత్నాలతో 

కలవకుండా గుచ్చబడినవి అనే విషయం సూచించడంకోసం ముక్తాశబ్దం (వయో 

గించబడింది. 

వ. “హారి శబ్దానికే ముత్యాల దండ అని "పేరు. ఈ దండలో అన్నీ 

ముత్యాలే. ఇతరరత్నా లేవీ కలపలేదు ఆనే అర్హంకోసం “వ్పుక్రా శబం 'పోరిీశబం 
అణాతీ (a) ౧ 

(వక్కన చేర్చబడింది. 

అవ, మరొక ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

Zn సౌన్లర్యసంపతి తారుణ్యం యస్యా స్తే కే చ విభ్రమాః, 

షట్బదాన్ పుష్పమాలేవ కాన్ న కర్షతి సా సఖే. 291 

వృ. అత ఉత్కష్టపుష్పవిషయే పుష్పశబ్దః. నిరుపపదో హి 

మాలాశబ్దః పుష్ప[స్రజమేవాధిధ తే, 
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రౌ. సితేష్వెతత్ సమరనమ్. 58 
థి థా 

వృ. న ఖలు కర్ణావతంసాదివత్ జఘనకాజ్టీ ఇత్యాది క్రియతే. 

వ్యా. సొన్లర్మెతి:. సభే=మి తుడా! యస్యాః==ఎవతెయొక్క (ఎవతెకు, 

సౌన్దర్యసంపత్ = సౌందర్శసంపడ, తారుణ్యమ్ = యొౌవనమూ, చే = ఆ, అనుభ 

వైక వెద్యాలైన, వి. భమాః == విలాసలు ఉన్నవో, సా == అట్టి ఆమె, షట్పదాన్== 

తుమ్మెడలను, పుషమాలేవ = పుష్పమాల వలె, కాన్ = ఎవరిని, నాకర్షతి = 

ఆక ర్లించదు? 

అ.తేతి:. ఇక్కడ “పుష్పి శబం ఉత్యషములైన పుష్పాలు అనే 
జూ ఊూ ద ౪“ రబ వా 

అరంలో 'పయోగిండబడిండి. ఉపపదాలు లేని, పక్కన ఏ వదాలూ లేని 
& అనా 

వా 

“'మాలాశబం పష" సకుగనే బోధించును కదా? 
య్! మూ టో లు! 

వి. [పక్కన “రత్న, “మణి''నక్షఃతి ఇత్యాదిపదాలు చేర్చి “రత్నమాలా” 

“మణిమాలా, “నక్ష తమాలా” ఇత్యాది పయోగాలు చేసినప్పుడు “మాలా శబ్దానికి 

ఇతరార్థాలు ఉన్నా కేవలం “మాలో అన్నప్పుడు పుష్పమాల ఆని మాతమే 

ఆర్థం. అందుచేత “మంచి పుష్పాలతో కట్టిన మాలి అనే ఆర్థం కోసం ఇక్కడ 

“పుష్పమాలా” శబ్దం పయోగించ బడింది అని ఆర్థం, 

స్టీతేష్వితి:- ఏతత్ _ ఇది, స్టితేమ = [పచారంలో ఉన్న (పయోగాల విష 

యంలో, సమర్థనమ్ = సమర్గనము. 

న ఖల్వితి:- “కర్ణావతంసి ఇక్యాద్మి యోగాలు ఉన్నాయి కదా అని “జఘన 

కాజీ (జఘనస్థలంలో వడ్డాణం) ఇత్యాది వమోగాలు సృష్షించబడవు కదా? 

వి. ఉన్న మహాకవి [ప్రయోగాలను ఏదో విధంగా సమర్థించుకొ నాలి కాని 

ఆ [ప్రయోగాలను పట్టి కొత్రపదాలు సృష్టించ కూడదు అని భావం. 

ఆవ. “జగాద మధురాం వాచమ్"”అనే చోట *గద వ్యకాయాం వాచి” అను 

ధాతుపాఠాన్ని అనుసరించి వ్యక్తమైన వాక్కు. పలుకుట అనే అర్థం “జగాద” అనే 

[క్రియలోనే ఉన్నది గాన 'వాచమ్' అనేది వ్యర్థ మే కదా అని ఆశంకించుకొని, 

వామనుడు కావ్యాలంకారసూతవృత్తిలో (2.2.18) “వాచమ్ ఆనేది వ్యర్భం కాదు? 

“మధురామ్' అనే విశేషణాన్ని చేర్చడానికి దానిని _పయోగించడం యుక్తమే. 
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'వాచమ్” అనేది లేకపోతే 'మధురామ్' అనే విశేషణం చేర్చడం కుదరదు కదా” 

ఆని సమాధానం చెప్పాడు, దానిని నిరాకరిస్తున్నాడు. 

శో జగాద మధురాం వాచం విశదాక్షరశాలిసీమ్ 292 

వృ. ఇత్యాదౌ [కియావిశేషణత్వేఒపి వివక్షి తార్థ్మ పతీ తిసి ద్దౌ_“గతా 

ర్థస్యాపి విశేష్యస్య విశషణదానార్థ౦ క్యచిత్సయోగః కార్యః” ఇతి న 

యు కమ్. యు క్రత్యే వా- 

శో చరణ|త్రపరి(త్రాణర హి తాభ్యామపి (దుతమి, 

పాదాభ్యాం దూర మధ్యానం (వజన్నేష న ఖీద్యతే 293 

వృ. ఇత్యుదాహార్యమ్. 

వ్యా. జగాదేతి:.“మధురామ్ =మధుర మైన, విశదాక్షర శాలినిమ్ స్పష్టమైన. 

అక్షరములతో కూడిన, వాచమ్ = వాక్కును, జగాద = పలి కను”. ఇత్యాదులలో 

(కియావి శేషణం వేసికొన్నా కావలసిన ఆర్థం సిద్ధిస్తుంది గాన.“విశేష్యం గతార్థమే 

అయినా, అనగా ధాతువులోనే దాని అర్హం వచ్చినా, విశేషణం కూర్చుడం కోసం 

కొన్ని చోట్ట దానిని ( విశేషాన్ని) ప్రయోగించాలి” అని చెప్పడం ఆయు క్రం. 

వి. *వాచమ్' అనే విశేష్యం లేకపోతే “మగధురామ్' *విశదాక్షరశాలినీమ్' 

అను విశేషణాలు చేర్చడం కుదరదు; అందుచేత దానిని |పయోగించాలి అని కదా 

“గతార్హస్యాపి” ఇత్యాదివాక్యానికి ఆధి పాయం. ఇక్కడ విశేషణాల (వయోగం 

ఆవసరం లేకుండా (కియావి శేషణాలను “మధురమ్ *విశదాక్షరమ్ి (మధురం 

గాను, స్పష్టాక్షరాలు కలుగునట్టుగాను) ఇత్యాది విధంగా పయోగిస్తే చెప్పదలచు 

కొన్న ఆర్భం చెప్పవచ్చును. అందుచేత ధాత్వర్గంలో ఇమిడి ఉన్న దానిని విశే 

ష్యంగా (పయోగించవలసిన పని లేదు అని మమ్మటుని అభి పాయం. 

వ్యా. యుకత్వే ఇతి: అయితే |క్రియావిశేషణం _పయోగించడానికి వీలు 

లేని స్థలాలలో మాతం ధాత్వర్థాదులచేత గతార్యమైన పదాన్ని (పయోగించినా 

తప్పు లేదు_ఉదాహర ణకి.చ రణేతి:. “చరణ[త పరి తాణర హితాభ్యామపి = పాదు 

కల రక్షణతో శూన్యము లైనప్పంటికీ, పాదాభ్యామ్ = పాదాలతో, దూరమ్ = 



సప్తమోల్హాసం ర్తీక్రీల టీ 

దూరమెన, ఆధాంనమ్ = మార్గమును, [వజన్ = వెళ్టచున్న, ఏషః = ఇతడు, న 

కదంతే = భేదం చందడంలేదు” అనే కోకంలో = “ఉత రదశసంయోగానికి అను 

కూలంగా హెదాలను కదపడం' ఆనే 'వజధాతంరంళకోనే పాదాలతో నడవడం 

రక్షణ లేకపోవడం ఆనే ఆకాన్ని ఇప్పడానికి (కియావిశేషణం |పయోగించడం 

కుదరడు కడా? అందుచేత వఎక'_డ విశ 

చెప్పడం కుదరదో అక్కడ మాాతమే గతారమైనదానిని కూడా !పయోగించ 
అ ఆ [వ 

వచ్చును. ఆలా కాకపోతే పయోగించకూడదు అని మమ్మటుని నిర్రయం. 

ఆవ. కొన్ని చోట్ల నిర్హే తుత్వం డోషం కాడు అని చెపుతున్నాడు- 

కా. భ్యాకేఒర్లే సిర్తేతోరదుష్షతా. 
థి లొ Ee 

వృ. యథా. 

డా స స క 
శ్ చన్హ్భం గత పద్మగుణాన్న భుజ. 

పద్మా! శితా చాస్ట్రమసీమభిఖ్యామ్, 

ఉమాముఖం తు (పతిపద్య లోలా 

ద్విసం(శ్రయాం (పీతీమవాప లక్ష్మీః. 294 

వం ఆత రాతా పద్మస్య సంకోచ: దివా చనమసశ్చ నిష్ప 

భత్యం లోక! పసిద్దమితి న భుజ, ఇతి హేతుం నా పేకతే. 

వా. ఖ్యాతే ఇతి ౩౬ ;పసీదమెన విషయంలో నిరేతువు దుషం కాదు. 
రి జె అ స QO — 

గో 

వి 

టనగా. 
రా 

చన్లరమ్ ఇతి ;. ఇది కుమారసంభవం పథమసర్గలోని శ్లోకం, లోలా 

చంచలయెన, లక్ష్మీః = లక్ష్మి, చన్లరమ్ = చందుణి, గతా = పొందినదె, పద్మ 
కా ద ళు మా 

గుణాన్ = పద్మముయొక్క గుణాలను, న భుజ్కై = అనుభవించడం లేదు, 

పద్మా(శితా an పద్మమును ఆ;శయించినద్దె , చాన్గమసీమ్=చం। దునికి నంబంధిం 

29\ 
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ఉమ ముఖమును, (పతిపద్య = పొంది, ద్విసం్యశయామ్== రెండింటికీ సంబంధిం 

చిన, పీతిమ్ = ఆనందమును, ఆవాప = పొందెను. 

వృ. రా తియందు పద్మం సంకోచం చెందుతుం దని పగలు 

చందుడు కాంతివిహీనుడు అవుతా డన్ లోక పసిద్ద మె, అందుచేత 

“ఎందుకు అనుభవించడం లేదు” అనే (పశ్నకు అవకాశం లేదు, దానికి 

సమాధానంగా హేతువును చెప్పవలసిన పని లేదు. 

కా, (అ నుకరణే తు సర్వేషామ్. 

వృ. సర్వేషాం [శుతికటు |పభృతీనాం దోషాణామ్. యథా. 

లో మృగచక్షుషమ ద్రాక్షమిత్యాది కథయత్యయమ్, 

పశ్ర్యైష చ గవిత్యాహ సు'శామాణం యజెతి చ. 296 

వ్యా అనుకరణే ఇడి: “అనుకరణంలో అన్ని దోషాలూ అదోమోైలే”. 

శుతికటువు' మొదలైన దోషా లన్నీ అనుకరణలో దోషాలు కావు. ఎట్లనగా. 

మృగేతి =. ఆయమ్ = ఇతడు, మృగచక్తుషమ్ = మృగము నేతముల 

వంటి న్నేతాలు గల సుందరిని, అదాక్షమ్ = చూచితిని, ఇత్యాది: ఈ మొద 

లైన దానిని, కథ యతి = చెప్పుచున్నాడు. ఏషః చ = ఇతడు, గో = గోవును, 

పశ్య = చూడుము, ఇతి= అని, ఆహ == అంటున్నాడు. సుతామాణమ్ = 

ఇందుణ్ణి, యజ ఇతి చ = పూజించుము ఆని కూడ ఆంటున్నాడు. 

వి. ఇక్కడ మూడు దోషాలు ఉన్నాయి. శృంగారానికి విరుద్ధ మెన 

“చక్షుషమ్ అదాషమ్” అని _పతికటుత్వ దోషం. “ప్రత్యయం లేని (ప్రకృతిని 

1పయోగించ కూడ దు” (“న కేవలా (పకృతిః |ప్రయోక వ్యా నాపి (పత్యయః”) 

అనే వ్యాకరణనియామానికి విరుద్దంగా తృతీయపాదంలో 'గామ్' అని ద్వితీ 

యాంతాన్ని |పయోగించడానికి బదులు గో? ఆని [పాతిపదికమాతాన్ని | పయో 

గించడంచెత చ్యుతసంస్కృృతిత్వదోషం. నిఘంటువుల |పకారం “సుతామన్' 

శబ్దానికి ఇం|దు డనే ఆర్థం ఉన్నా కావ్యాదులలో దాన్ని (పయోగించరు. ఇక్కడ 

దాన్ని వయోగిం చడ ౦వల్ణ అ|పయుక, త్యదోషం. ఆయితే “ఎవరో ఇలా ఆన్నారు” 

ఆని అనుకరణం అవడంచేత ఇవి దోషాలుగా పరిగణింపబడవు. 
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కా, వకాంద్యాచిత్యవళాద్దొషో ఒపి గుణః క్వచితె క్యచిన్నోభోొ. 

స. పతిపాదః.వ జ్య -వాచ్య-[పకరణాదినాం మహిమ్నా క్షం వగల ఫ్ర 
చిదుణఃక కగచిను దోషః, న గుణః. తత వై యాకరణాదౌ లి 

చ, రొ;దాదొ చ రసే వ౭జేః కష్టత్వం గుణ: 
౧౪ టె జా వ 

లో Ma అజో 

త సంనిహితె న తె. 296 
బో లు 

మ'దాక్షం పదవిద్యావిశారదమ్, శో యదా కాఇమహా | 
ఉనా: bb 

ఉపాధ్యాయం తదాస్మార్థం సమ (స్వ్పాక్షం చ సంమదమ్. 

వా పక్తాందీతి వం వ కాద్యాచిత్మవశాత్ వక్ష మొదలైనవారి కొచిత్వాన్ని 

కొసి- చోట్ట, నోషో౬పి= దోషం కూడా, గుణః= గుణం ఆవు 

తుంది. కంచిత్ == కొన్ని చోట్ల, ఉభౌ = దోషగుణాలు రెండూ కూడ, న = 
కాదు. 

వక్తింతి:. వక్త, (పతివాద్యుడు (వక్త ఎవరితో చెప్పతాడో వాడు పతి 
షా డు * వ్యంగ్యం, వాచం 'పకరణం మొదలైనవాటి మహిమచేత కొన్ని 

నే 
క 

కాడు. వైయాకరణాదులు వక్త లైనప్పుడు, లేదా (పతిపాద్యు డైనప్పుడు, 

రౌదాడిరసం వ్యంగ్యం అయినప్పుడు కష్టత్వం గుణమే అవుతుంది. [కమంగా 

ఉదాహర ణాలు. 

ఆవ, వై యాకరణుడు వక్త ఆయినప్పుడు కష్టత్వం గుణం అవడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

దిధితి:. ఈ [గామంలో మనుషులు ఎటువంటి వారు అనే [ప్రశ్నకు 

సమాధానం ఇది. కశ్చిత్ == ఒకడు, దీధీవేవీట్ సమః='దీదీజ్ దీపి దేవనయోళి 
“వేవీజ్ 'వేతినా తుల్యే! అని అదాదిగణంలో చెప్పిన ధాతువులతోను, “ఇట్? అనే 

'ఆగమంతోను సమానుడు; గుణవృద్ద్యోః = గుణవృద్దులకు, ఆనగా సద్దుణాలకి 
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కాని సమృద్ధికి గాని, ఆభాజనమ్ == స్థానం కానివాడు. పాణిసియం (పీకారం “ఆ, 

వీ, ఓల”కు గుణం” ఆనీ, 'ఆ, ఐ, బొ'లకు “వృద్ధి” ఆనీ సంజ్ఞలు. “దీ ద్రీవేవీటామ్”' 

(1-1-6) అనే సూ తండేత ఈ మూడింటికీ గుణం కాని, వృద్ధి కాని రాదు అని 

నిషేధించబడింది. ఈ విధంగా 'దీదీజ్” 'వేవీజ్' “ఇట్” అనేవి ఏ విధంగా గుణ 

వృద్దులకు యోగ్యం కావో అదే విధంగా కొందరు గుణవృద్దులు లేనివాళ్ళు అని 

అర్థం. కశ్చిత్ = ఒకడు, కిప్పత్యయనిభః == 'కంప్' అనే పత్యయంతో సమా 

నుడు, యత = ఏది, (ఎవడు), సంనిషహితే = దగ్గర ఉండగా, తే-ఆ గుణ, 

వృద్దులు, న= ఉండవో ధాతువులకు చివర 'క్విప్' అనే పత్యయం విధించ 

బడింది. ఇది చేర్చడం వల్ల 'లిట్' (లిహౌ._లి హః) ఇత్యాది రూపాలు తయారవు 

తాయి. అయితే ఈ [ప్రత్యయం పూర్తిగా లోపిస్తుంది. దీన్ని చేర్చడానికి [పయో 

జనం ఆ పని చేసేవాడు” అనే ఆర్థం రావడమే. మరొక విషయం ఏమనగా ఈ 

[ప్రత్యయం దేనికి చేరుసామో ఆ ధాతువుకు గుణం కాని, వృద్ది కాని రాదు, 

ఆందుచేత “కొందరు ఈ క్విప్ పత్యయం వంటి వాళ్ళు, సర్వలోపం ఉన్నవాళ్ళు; 

వాళ్ళకి గుణవృద్దులు లేవు సరికదా వాళ్ళు (పక్కన ఉంది ఇతరులకుకూడా గుణ. 

వృద్దులు ఉండవు” అని భావం. 

ఈ మాటలు పలి కేవాడు వై యాకరణుడు కాబట్టి కష్టత్వం గుణమే. ఇది 

ఆతని వ్యాకరణపాండిత్యాదులను సూచిస్తున్నది కదా? 

(పతిపాద్యుడు వైయాకరణుడు ఆయినప్పుడు కూడా కష్టత్వం గుణం: 

అవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

యదా ఇతి :. అహమ్ = నేను, పద విద్యావిశారదమ్ == వ్యాకరణంలో 

విశారదుడవై న త్వామ్ = నిన్ను, యదా = ఎప్పుడు, ఆ(దాక్షమ్ = చూచితినో, 

తదా = అప్పుడు ఉపాధ్యాయమ్ = గురువును. అస్మార్షమ్= స్మ రించితిని. సంమ 

దమ్ = ఆనందమును, సమ్మస్పాక్షం చ = స్పృశించి తిని (పొందితిని). 

ఇక్కడ |పతిపాద్యుడు (శోత)వై యాకరణుడు గాన “అస్మార్షమ్', “సమ, 

[స్పాకమ్” అనే లుజ్ పయోగాలు కష్టము లైనా గుణాలే, 

అవ. రసరూపమైన వ్యంగ్యం మహిమచేత (శుతికటుత్వరూపకష్టత్వం: 

కూడా గుణం అవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 



శ॥ అన ౨ ఏ తబృహత్కవాలనలక (కూరక్వణత్యా జ్కాణ 
ఈర [పాయ (_పేజ్టితభూరిభూషణర వై రాఘోషయన్యమ్బరమ్, 

నింపచేయుచున్నదై , “పీత....వపుః”- పీత=తాగబడిన, ఛర్చిత 
కక:_బడిన "తాగి కక్కిన), ర =రక్తం ఆనే, కర్ణమ = బురదచేత, ఘన 

లీ 
టీ 

వ్యాపమైన, _పాగ్భార = ఉత్తరకాయమునందు, శరీరం పె భాగమునందు, ఘోర 

= భయంకరంగా, ఊల్పసత్ = స్పష్టంగా కనబడుతూన్న, వ్యాలోల = కదలు 
చున్న, స నభార = సృనభారంచేత, భైరవ = భయంకరమెన, వపుః= దేహం 

= —_ 

కలదై, దర్చొద్దతమ్ = గర్వంచేత ఉద్దతంగా, విజ్ఞవీగుతూ, ధావతి = పరుగెత్తు 

చున్న డి? 

| [ / + 

వి. ఇక్కడ వ్యంగ్యం ఆయిన వీభత్సరనానికి పరుషకశబ్లాలు ఆనుగుణంగా 

ఉన్నాయి. అందుచేత కష్టత్వం గుణమే కాని దోషం కాదు. 

అవ. వాచ్యంయొక్క_ మహిమచేత కష్టతగం గుణం అవడానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ వాచ్యవశాద్యథా- 

శ్లో॥ మాతజ్షాః కిము వల్లితెః కిమఫలై రాడమృరై ర్జమ్బుకాః 
సారజ్లా మహిషా మదం (వ్రజథ కిం శూన్యేషు శూరాన కే, 
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కోపాటోపసముద్భటోత్మ్క టసటాకో పేరిభా రేః పరః 

సిన్గుధ్వానిని హృంకృే స్పురతి యత్ తద్గర్దితం గర్జితమి. 

వృ. అత సింహే వాచ్యే పరుషాః శద్దాః, 

వ్యా. వాచ్యవశంవల్ణి, అనగా వర్ణింప బడేదానిని పట్టి, కష్టత్వం గుణం 

అవడానికి ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

మాతజ్ఞాః ఇతి:. మాతజ్ఞాః = ఏనుగులారా ! వల్లితైః = గతివి శేషాలచేత, 

దీరంగా నడవడంచేత, కిము= ఏమి (పయోజనం ? జమ్బుకాః= నక్క_లారా! 

అఫలె ః = ఫలంలేని, ఆడమృరై£ = ఆడంబరాలచేత, కిమ్ = ఏమి |పయోజనం? 

సారజ్ఞాః = లేళ్ళలారా! మహిషాః=ఎమహిషములారా! కిమ్ = ఎందుకు, మదమ్-= 

మదమును, [వజథ = పొందుచున్నారు? శూన్యేషజహన్య పదేశాలలో, బలవంతు 

లెవరూ లేని చోట్ల, కే = ఎవరు, శూరాః = శూరులు, న_ కారు? “కోషా..... 

కోటేఃొ_కోప = కోపంయొక్క, ఆటోప == ఊఉ దేకంచేత, సముద్భట = తీవ మైన, 

ఉత్కట= లేచిన, సటా=జూలుయొక్క , కోటే: = అ్యగథధాగం గల, ఇభారేః= 

సింహంయొక్క, సిన్గుధ్వానిని = సముదధ్వనివంటి ధ్వని గల, హుంకృతే == 

హుంకారం, పురః = ఎదుట, స్సురతి = స్పురించుచుండ గా, యత్ _ ఏ, గర్జి 

తమ్ = గర్జనం చేయడ మో, తత్ = అదే, గర్జితమ్ = గర్జితము. 

ఆ్మలేతి:- ఇక్కడ వాచ్యం (వర్దించ బడేది) సింహం అవడంచేత పరుష 

శబ్దాలు (ఉపయోగించబడ్డాయి. ఇక్కడ పరుషశబ్ద పయోగరూ పమైన కష్టత్వం, 

గుణమే. 

అవ, (పకరణమహేమచేత కష్టత్వం గుణం అవడానికి ఉదాహరణం 
చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ రక్తాళోక కృశోదరీ క్వ ను గతా త్యక్వానుర క్రం జనం 
నో దృషేతి ముధైవ చాలయసి కిం వాతావధూతం శిరః, 
ఉత్కా-జ్ఞాఘటమానషట్పదఘటాసం ఘట్టదష్టచ్చద- 

_స్తత్చాదాహతిమ నరెణ భవతః పుషోద్గమోఒయం కుత $8. 

॥ , శ్వ (4 a PT | 

గే i 

| ర్ 
" 



ఖో 

ర 

బడలేదు ఆని, వాతావధూతమ్ = వాయువుచేత కదలాబఐడిన, శిర: 

న 

ఆందుచేత ఆమె జాడ నీకు తెలిసినా తెలియ దని వాతంచేత (/గాలిచెత, వాత 
న్న 

పకోపంచెత అని రెండర్జాలు) కదల్బడడిన శిరస్సు ఊపుతున్నావు అని ఆరం. 

ఆతేతి:. ఇక్కడ శిరస్సు కదల్బడంచేత కోపించిన పురూరవుని మాట 
జో 

లలో, కోవసూచకంగా పరుషాక్ష్షరపడాలు (పయోగించబడ్డాయి. ఆందుచేత 

ఆవ. రసాన్ని ఇ౭కేదే కదా దోషం? ఆందుచేత ఏ రసమూ లేనిచోట్ల ఈ 

కష్టత్వం ఉన్నా ఆది గుణమూ కాదు, దోషమూ కాదు, అని చెపుతున్నాడు. 

వృ. క్వచిత్ పీరసే న గుణః, న దోషః. యథా- 

శో॥శీర ఘాణా భిివాజీన్ _వణీభిరపఘనై రృర్రరావ్య కఘోషాన్ 
య ఇం Ceo) ఆద 

దీర్హాఘ్రాతానఘౌ ఘైః పునరపి ఘటయ త్యేక ఉల్లాఘయన్ యః, 

ఘర్మాంశో స్తస్య వోఒ న్లర్హ్వి గుణభనఘృణానిఘ్న నిర్విఘ్నవృత్రే 

రతారాః సిద్దసం ఘెర్విదధతు ఘృణయః శీ ఘమంహోవిఘాతమ్. 
D౨90 ఠి మా 

వ్యా. క్వచిదితి:- ఏ రసమూ లెని కొన్ని చోట కషతగ౦ గుణమూ కాదు, 
రా రబ 

దోషమూ కాదు; ఎట్టనగా_ 
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ఫీశేతి:. ఇది మయూరకవి రచించిన సూర్యశతకంలోని శ్లోకం. అఘౌమైః 
అ 

(an 

= పాపసముదాయాలచెత , కర్ణ ఘాణాజ్జి)పాణిన్ = శీథిలా లై పోయిన, చెడిపోయిన 

ముక్కు, హెదాలు, చేతులూ క లవాళ్టు. (వణిభిః = వణాలు గల, అపఘనైః = 

అవయవాలతో కూడినవారు, ఘర్షరావ్య క ఘోషాన్ = “ఘర్ ఘర్ 'అనే నీటిచప్పుడు 

వలె, అస్పష్టమైన ధ్వనులు కలవారు, దీరా ఘాతాన్ = దిర్హములై న నిట్టూర్పులు 

కలవారు, లేదా ఆఘౌయమః దీర్ద్మామాతాన్ = పొపనముదాయాలచెత దిర్హకాలం 

ఆ[కమించ బడినవారు అయిన కుష్టరోగులను, ఉల్హాఘయన్ =రో గం లేనివాళ్లనుగా 

చేయచు, యః= ఏ సూర్యుడు, పునః ఆపి = మరల, ఘుటయతి = పోయిన 

అవయవాలతో కూరుసాడో, తస్య = అట్టి, అ న్తర్విగుణఘనఘృణాని ఘృ నిర్విఘ్న 

వృతేఃజహృదయంలో రెండు రెఫ్టెన (అధిక మైన దట్టమెన కృపకు ఆధీనమైన, 

విఘ్నరహితమైన ఉద్యమం గల, ఘర్మాంశోః=సూర్యునియొక్క-, సిద్దసం,ఘైః= 
శ తీ ల yan 

సిద్దుల సముదాయాలచేత, దత్తార్జాః చై ఇవ్వుదిడిన పూజోపహారాలు గల, 

ఘృణయః = కిరణాలు, వః = మీయొక్క, అంహోవిఘాతమ్ - పాపాల వినాశ 

మును శీ ఘమ్ = కీ ఘంగా, విదధతు = చేయుగాక. 

ఇక్కడ ,పధానంగా రసం ఏదీ లేకపోవడంచేత ఈ కషత్యం దోషమూ 

కాదు, గుణమూ కాదు. సూర్యవిషయక మైన క విగతరతి వ్యంజింపచెయబడు 

తున్నది కాని కవిసంరంభం ఆంతా శబ్దాలంకారనిర్వహణలో నే కేందీకృతం 

అయినట్లు ఉండడంచేత రత్యభివ్యకి స్పష్టంగా లేదు. 

వృ. ఇృపయ క్రనిహతార్థా శ్లేషాదావదుష్టా. యథా- 
న్ అ ౮ బ్ 

శ్లో॥ యేన ధ్వస్తమనో భవేన బలిజిత్మాయః పురాస్త్రీకృతొ 

యశోద తభుజజహారవలయో గజాం చ యోజఒధారయతీ, 

యస్యాహుః శశిమచ్చిరోహర ఇతి స్తుత్యం చ నామామరాః 

పాయాత్స స్వయ మన్షకక్షయకరస్తాం సర్వదో మాధవః, 

వృ. ఆత మాధవపకే శశిమదన్ధకకయశబభ్రై అపపయుక్త 
నిహతార్సె. 



> సమ్, 
en య్ క మొల వాన 

= అ 
అనక, ఆభవన, బలిజిత్, కాయః, పరా, చ్రీకృతః, యక, చ, ఉదర తభుజజ్ఞహా, 

ళా . 
రవలయఃఖ ఆగమ్, గామ్, చ, యః, అధారయత్, యస్య, ఆహు;, శశిమచ్చిరో 

హరః, ఇతి, సుతమ్, చ, నామ, అమరాః, పాయాత్, సః, స్వయమ్, ఆనక క్షయ 

జ న్ 

పురా, అస్ర్రేకృత;, యః, చ, ఉద్భృత భుజజ్ఞహార వల యః, గజ్లామ్, చ, యః, 

ఆధారయత్ , యస్య, ఆహు$, శశిమత్, శిరః, హరః, ఇతి, స్తుత్యమ్, చ, నామ, 

ఆమరాః, పాయాత్, సః, సంయమ్, అన్టక క్ష యకరః, త్వామ్, సర్వదా, 

ఉమాధవః 

యేన = ఎవనిచెత, ఆనః= శకటము, ధ్య సమ్ = 

నశింపజేయ బడిందో, విషువు శ్రీకృమ్ణుడుగా ఆవతరించి బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు 

శకటరూపంలోవచ్చిన అసురుణి సంహకించాడు. అభవేన= పుట్టుక , లేదా సంసారం 

లేని, యేన = ఎవనికేత, బలిజెత్ = బలిని జయించిన, కాయ: == తన శరీరం, 

పురా = పూర్యం, స్రీక్సతః== స్రిగా మోహినిగా, చేయబడిందో, యశ్చ= ఎవడు, 

ఉద్వ్జ్భ త్రభుజబ్లహాడదృప్పుడ్రైన కాలియు డనే సర్పాన్ని హింసించినాడో, రవలయః 

= శబ్దాలకు ఆనగా పేడ్డకు లయస్థానమో, నామరూపాదు లన్ని వర్మబహ్మలో 

లీనములె పోతా యని వేదాంతులు చెపుతారు. య;ః= ఎవడు, ఆగమ్ = గోవర్షన 

పర్వతమును, గాం చ=భూమిసీ, (వరాహావతారంలో), ఆధార యక్ -ధరించెనో, 

యస్య = ఏఎవనియొక్యా, శశిమచ్చిరోహరః = శశినమ్ మఠ్నాతి ఇతి థశశిమత్ 

చంద్రుణ్ణి పీడించే రాహువు. ఆ రాహువుయొక్క_ శిరస్సును హరించినా డని, 

స్తుత్యమ్ = సుతింపదగిన, నామ == పేరును, అమరాః== దేవతలు, ఆహుః == 

చెప్పుచుందురో, ఆస్టక క యకృత్ = యాదవులకు క్షయమును, ఆనగా ద్వారకా 

రూప నివాసమును కల్పించిన, సర్వదః == అన్ని ఇచ్చే, సఃజ ఆ, మాధవః == 

అక్ష్మీవతియైన విమవు, స్వయమ్ = స్వయంగా, త్వామ్ = నిన్ను; పాయాత్ == 

రశించుగాక. 
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శివుని పక్షంలో ఆర్హం-_ధ్వస్తమనోభవేన = నశింపచేయబడిన మన్మథుడు 

గల, యేనజఎవనిచేత, పురాజపూర్వం, (తిపుర దెత్యవధకాలంలో , బలి జిత్రాయః 

= బలిని జయించిన విష్ణవుయొక్క- శరీరం, ఆన్రీకృతః = అస్త్రంగా, బాణంగా 

చేయబడిందో; శివుడు భూమిని రథంగాను, (బ్రహ్మ దేవుణ్ణి సారథిగాను, మేరు. 

పర్వతాన్ని ధన స్సుగాను, వాసుకిని నారిగాను, చంద సూర్యుల్ని రథచ [కాలు 

గాను, వి విష్ణువును జాణంగాన్కు అగ్నిని బాణ్యాగంగాను చేసికొనివెళ్ళి తిపురాసుర 

సంహారం చేసినా డని పరాణకథ. యః చ=ఎవడు, ఉద్వ్పుత్తభుజజ్బహారవలయః 

= ఉద్ధతా లైన సర్పాలు హారంగాను వలయాలుగాను కలవాడో, యః = ఎవడు, 

గజ్ఞాం చ= గంగను కూడ, ఆధార యత్ = ధరించెనో, యస్య = ఎవనియొక్క, 

శిరః = శిరస్సు, శశిమత్ = చందుడు కలదో, హరః ఇతి = సర్వలోకసంహార 

కుడు ఆని, స్తుత్యమ్ = సుతించదగిన, నామ = ఎవని పేరును, అమరాః = దేవ 

తలు, ఆహుః= చెపుతూంటారో, సః = అట్టి, ఆన్హకక్ష యకరః=ఆంధకాసురుణ్ణి 

నశింపచేసిన, ఉమాధవః = ఉమాపతియెన శివుడు, సర్వదా = ఎల్పవ్పుడూ, 

అలేతి:. ఇక్కడ మాధవపకంలో '“శశిమథ' ఆనే పదం రాహువు అనే 

ఆర్థంలో ఆపయు క్రం, “క్షయ” శబ్దం వినగానే వినాశం అనే ఆర్థం స్ఫురిస్తుంది. 

దీనిచేత గృహం, నివాసం అనే అర్థం కప్పబడిపోతుంది. ఆందుచేత ఇది నిహ 

తారం. ఈ విధంగా “ఇపయు కత్య్వి 'నిహతారత్వ! దోషాలు ఉన్నా శేషకోసం' 
® "| వావీ థి న్ 

[పయోగించడంచేత వీటిని దోషాలుగా వరిగణించకూడదు. 

వృ. ఆశ్టీలం క్యచిదుణః, యథా సురతారమృ గోష్టామ్-“ద్వ్యర్థిః 

పడె: పిశునయెచ్చ రహస్యవస్తు ' ఇతి కామశాస్త్ర నీ సితౌ. 
yy 

వ్యా, కొన్నిచోట్ల అ శీలం కూడా గుణ మే. ఎట్టనగా-"తామ్చూలదానవిధినా 

విసృ జేద్య యస్యాం ద్వ్యర్థెః పదైః పిశునయేచ్చ రహస్యవస్తు” (తాంబూలం ఇచ్చి 

చెలికత్తెను పంపీ వెయ్యాలి. రెండర్డాలు వచ్చే మాటలతో రహస్యపువస్తువు 

సూచించాలి) ఆని కామశాస్త్రంలో ఉన్నది కాబట్టి సురత| పారంభవర్ణనాదులలో 

ఆక్టీలం ((వీడాశ్టీలం) దోషం కాదు; గుణమే. ఈ విధంగా వాక్యగత మైన ఏడా 

వ్యంజకాశ్షీలం గుణం ఆవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 



ఉపసర్చన్ ధ్వజః పుంసః సాధనా న్లర్విరాజకతే. 808 

వాం. కడిహసేనేతి:. సంబాదే = రథాళ్వాదుతో ఇరుకెన, సాధనా నః = 
అవని an అటో 

సెనంమధము, క౭హచవేన_వీనుస తొండంచేత, ఆనగా గజబలంచెత, ! పవిశగ్గజ= 
క్ ఖో లా జ 

| పవేశించి, విలోడితే _ కలిగిపోవనటు, ఆవకాశం కలిగెటట్టు, కేయబడిం దగు 
యా 

చుండగా, ఉపసర్పన్ =లోవల [వవెశించి సంచరిసూన్న, పుంసః=విరునియిక 

జః = ధంజం, విరాజతే = | పకాశిస్తూన్న ది. భా 

మ్ కా వా జానీ 

కకిహస్త ఓ ఉంచి తర్జనిని,. 

అనామికను కలిపిన ము దకు కరిహ సం అనిపేరు, అన్తః= లోపల, (ప్రవిశ్య = 

అక బడిందగుచుండగా, ఉపసర్వన్ = గతాగతాలు 

చేస్తూన్న, పుంసః = పురుమనియొక్క_, ధ్యజః = లింగము, విరాజతే = |పకాశిం 
Cer th లుం ౦0 ట్ p99 ధా Ch || 0h) 

ha] 

వ “ద్వ్య రైః వదె: పిపనయేచ్చ రవాస్యవస్తు” అని చెప్పిన రితిగా 

సురత్మపారంభగోష్టిలో ఈ వీడాకరాశ్టీ లం గుణమే కాని దోషం కాదు. 

ఆవ. శమానికి సంబంధించిన మాటలలో జుగుప్పాకరాశీలం దోషం 

కాదు అని చూపడానికి ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

వ. శమకథాసు- 

తో ఉతానో చ్భ్చునమణూకపాటితోదరసంనిభ, 
గా లాం c 

ప స్ అర అ ఏ 
శైదిని ప్రీయ్రజే స క్రిరకృమెః కస్య జాయతే. 804 

వ్యా. శమకథలలో ఆశీ లం గుణం ఎటనగా- 
రా ర్వా 

ఉతానేతి :_ ఉతానోచ్చూనమణ్యూకపాటితోదరసంనిధే = తిరగబడి ఉన్న 

ఉబ్బిన, మధ్య చీల్చబడిన కప్ప పొట్టతో సమానమైన, కేదిని = తడిగా ఊఉండ్వే 

స్రీ;వణే = శ్రీయొక్క [వణమునందు, వరాంగమునందు, అకృమేఃఎకృమి కాసి 
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వి. వైరాగ్యం కలిగించడానిక్రై చెప్పినది గాన దీనిలో ఉన్న జుగుప్పా 

'కరాన్టీలం దోషం కాదు, 

అవ. అమంగళ కరా శ్లీలం కూడా భావ్యర్టాన్ని సూచించడం కోసం చెప్పిన 

వాక్యంలో దోషం కాదని చూపుతున్నాడు- 

శో నిర్వాణవై రదహనాః (ప్రశమాదరిణాం 

నన్దన్తు పాణ్ణుతనయాః సహ మాధ వేన, 

ర క్షపసాధికభువః క్షతవి(గహాశ్చ 

స్వస్థా భవన్సు కురురాజసుతాః సభృత్యాః, 305 

వృ. ఆత భావ్యమజలసూచ కము. 

ఏ 
తనయాః = పాండవులు, ఆరీణామ్=శ|తువులయొక్క-, |పశమాత్ =కశా౦తించుట 

వలన, నిర్యాణవై రదహనాః == శాంతించిన వై రాగ్ని కలవారై, మాధవేన సహ 

= శ్రీకృమ్ణనితో కూడ, నన్లన్లు = సంతోషించెదరు గాక. కురురాజసుతాః = కౌర 

వులు, రకపసాధితభువః = అనురకమైన, బాగా వళంచేసికొనబడిన భూమి గల 

వారై, క్షతవిగహాః చ = నశించిన విరోధం కలవారై, సభృత్యాః = భృత్య సహి 

శులై, స్వస్థాః = స్వస్థులుగా, భవను = ఆగుదురు గాక, 

వొ? , నిర్వాజేతి = వేణీసంహారంలో స్తూతధారుని మాట లివి. పొడ్డు 

ఇక )_డ-_ ఆరీణాం పథ మాత్ = శతువుల వినాశం వలన, రక పసాధిత 

మవః = రక్తంచెత అలంకరించబడిన భూమి గలవారై, క్షతవ్శిగహాః = ఖండించ 

బడిన శరీరాలు కలవారై, స్వస్టాః భవన్తు = స్వర్గస్తులు అగుదురుగాక అనే 

ఆమంగ శార్గం కూడా స్పురిన్తూన్నది. కాని ఇది భావ్యర్థ సూచనం కోసం ఊవ 

యోగిస్తూన్నది గాన దోషం కాదు. ఆ మాటే చెపుతున్నాడు. 

ఆ|తేతి వు ఇక్కడ అశ్రీలం రాబోయె ఆమంగళాన్ని సూచిస్తున్నది. 

అవ. కొన్ని చోట్ల వాక్యగత మైన సందిగ్దత్వం కూడా గుణమే అని చెపు 

తున్నాడు. 



వృ సందిగ్గమపి వాచ్యమహపాన్నూ క్వచిన్ని యతార్గ! పతీతి 

కృత్తేషన వ్యాజస్తుతిపర్యవసాయిళ్వె గుణ. యథా- 

ళో॥ పృథుకార్తస్వరపాాతం భూషితనిఃశేషపరిజనం దేవ, 

మొదలెన వాని మహిమచేత, నియతమెన అనగా 
కనా జ 

పకీతిని కరిగించడం చేత వ్యాజస్తుతిలో పరగవసానం పొందితే సణమే. శీ 

అనగా పెకి సందిగ్గంగా కనబడే వాక్యం కూడా వరించబడే రాజాచులను 
వా యా! 

పట్టి _పక్ళత మైన నిశ్చితార్జాన్నె బోధిస్తూ వ్యాజస్తుతిగర్భితంగా ఉన్నప్పుడు ఆ 
ఛ్ 
సందిగ్గత్వం గుణమే కాని దోషం కాదు, ఎట్టనగా- 

పృథు కతి = కవి రాజుతో అంటున్నాడు. దేవ = రాజా! పృభుకార స్మర 

పాతమ్ = | రాజుపక్షంలో) పృథు కార్తస్వరపా తమ్ == పెద్ద బంగారు 

ప్నాతలు గలది, (కవిపక్షంలో ) పృథుక = చిన్న పిలలయొక్క, ఆర్న్సస్వర = 

దీనములైన ఏడ్పులకు, పాతమ్ = స్థానము, భూషితని;శేషపరిజనమ్ = (రాజు- 

పక్షంలో) ఆలంకరించుకొనబడిన సమస మైన పరివారం గలదీ, (కవివక్షంలో) 

భూ __ ఉషిత = నేలమీదనే నివసించే, సమస్త భార్యాపుతాదిపకిజనం కలదీ, విల 

సత్క_ రేణు గహనమ్ = _పకాశించుచున్న, కరేణువులచెత, ఏనుగులచేత, పవేశింవ 

శక్యం కానిది, (కవిపక్షంలో) *'వబయోర భేదః' ఆవడంచేత “విల” అనగా బిలం. 

బిలంలో, సత్క = ఉండే ఎలుకలయొక్క_, రేణువుల చేత, ఆవి [తవ్విపోసిన 

మట్టిచెత , [పవేశింప శక్యం కానిదీ అయిన, ఆవయోః సదనమ్ _ మన ఇద్దరి 

ఇల్లూ, సం పతి = ఇప్పుడు, సమమ్ = సమంగా ఉన్నది. 

ఇక్కడ _పయోగించిస మూడు విశేషణాలకీ ఈ ఆర్థమా ఆ ఆర్థమా అని 
మొదట సందేహం కలిగినా [వకరణవశంచెత నిశ్చికార్దాన్ని చెపుతూ ఇవి రాజ 

స్తుతిలో పర్యవసానం చెందుతున్నాయి. వ్యాజస్తుత్యలంకారం. ఆందుచేత ఆపా 

తతః కనబడే సంగిగ్గత్వం ఇక్కడ గుణమే అయింది. 

ఆవ. కొన్ని చోట్ల అపతీతత్వం కూడా గుణం అవుతుం దని (పతి 
ఇ Sp) 

వాదిస్తున్నాడు. 
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వృ. (పతిపాద్య పతిపాదకయోః జ్జత్వే సతి అ|పతీతం గుణః, 

యథా. 

శో ఆత్మారామా విపాతమతయో సిర్వికల్పే సమాధౌ 

జ్ఞానో ద్రేకాద్వి ఘటితత మో (గన్హయః సత్త్వనిష్టాః, 

యం వీక్షన్నే కమపి తమసాం జ్యోతిషాం వౌ పరనా 

తం మోహో హోన్దః కధమయమముం వేత్తి 'దేవం పురాణమ్. 

వ్యా. (పతిపాద్యెతి వ | పతిపాద్యుడు అనగా శ్రోత, [ప్రతిపాదకుడు 

ఆనగా వ క. ఇద్దరూ కూడా శాస్త్రం తెలిసినవారై నప్పుడు ఆపతీతం గుణమే 

ఆప్పతుంది. ఎట్టనగా- 

ఆత్మారామాఖఇతి :_ వెజీసంహారం [పథ మాంకంలో దుర్యోధనుడు కృష్ణుణి 

బంధించడానికి |పయత్నించాడని విని సహదేవుడు. “ఆర్యా! దుర్మార్గుడైన 

దుర్యోధనునికి శ్రీకృష్ణుని నిజస్వరూపం తెలియదా” అని (ప్రశ్నించి నపుడు భీమ 
"సేనుడు ఆంటూన్న మాటలు. ఆత్మరామాః=ఆత్మయందే (కీడించే వారు, అనగా 

ఆత్మానందం అనుభవించేవారు, నిర్వికల్పే సమాధౌ = నిర్వికల్పసమాధియందు, 

ర్యేయమైన వస్తువు తప్ప ఇతరవస్తువుల జ్ఞానం లేని, తదేకాగధ్యానమునందు, 

విహితరతయ;ః = చేయబడిన ఆస క్తి గలవారు, జ్ఞానోదేకాత్ = జ్ఞానంయొక్క_ 

ఊ[దేకంవలన, విఘటితతమో, (గన్టయః = తొలగించబడిన అజ్ఞానబంధం గల 

వారు, సత్త నిష్టాః= సత్త్వగుణంలో మా, మే స్టితికలవారు అయిన మహాయోగులు, 

తమసామ్ = తమస్సులకు కాని, జ్యోతిషాం వా == సామాన్యతేజస్సులకు గాని, 

వరసాత్ = అవతల దూరంగా (తామసవృత్తులకు కాని రాజసవృత్తులకు గాని 

దూరంగా ఆని మరొక వ్యాఖ్యానం), కమపి == వర్థించ శక్యం కొని, యమ్ = 

ఎవనిని, వీక్షన్నే = చూసారో, తమ్ = ఆట్టి, అముమ్ = ఈ, పురాణం దేవమ్ = 

[వకృతికంటె కూడా పూర్వమునందున్న శ్రీకృష్ణుణి, అనగా (పకృతిని కూడా 
వశంలో ఉంచుకొన్న పురాతన పురుషుడైన శ్రీకృష్ణణి, మోహాన్టః = మోహాంధు 
డైన, ఆయమ్ = ఇతడు, కథమ్ = ఎట్లు, వేత్తి = తెలుసుకొనును? 

ఇక్కడ నిర్వికల్పసమాధి మొదలైన శబ్దాలు యోగళాస్త్రమాతపసిద్ధా 
“లవడంచెత అవతీతాలే ఆయినా వక్ష అయిన వీమసేనుడు, శోత ఆయిన సహ 
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దేవుడూ కూడా కాస్త్రజానవంతులే కాబట్టి ఈ ఆ; పతీతత*ం గుణమే కాని దోషం లై మ ఎ 

 సితాత్మా 
(ag థి 

హృది వినిహితరూషః సెద్ధిడస ద్విదాం యః, 

అవిచలితమనొభిః సాధకె రృగ్యమాణః 
దడ క చి 

స జయతి వడిణదః శ్రకిఖిః శ కినాధ:. 308 
ఠా అవి అన 

వ్యా సంయమితి :. వక తాను పరాళోచనం చెస్తున్న ప్పుడు కూడా 

అ పతితం౦ం గుణమే. ఎటినగా. 

అతీమాధవంలో కపాలకుండల అనే కాపాలిక తనలో ఆను 

కుంటూన% మాటలు. “షడధిక...ఆత్సా”- షడధికదశ = పదహారు, చాడీ = 

ఇ 

PN fn గ్గ ;* ర్త 

నాడుల చక చ,కంయొ గాః య మధ్యయందు, స్టికాత్మా = ఉన్న 

స్యరూపం గలవాడు. ఇడ, పింగల, సు మృ, అపరాజిత, గాంధారి, హస్తిజిహ్వ, 

పూష. అలంబుస. కుహు, శంఖిని, శాలుడహ్వ ఇభ జిహ్య, విజయ, కామద, 

అమృత, బహుల ఆని పడహారు నాడులు. వాటి మధ్య ఉన్న చకం ఆనగా 

హృదయంలో ఉన్న మణిపూరం ఆనే చ[కం. దాని మధ్య టో జ ఉన్న వాడు అని 

అర్థం హృది = హృదయమునందు, వినిహితరూపః == ఉంచబడిన జ్యోతిః 

స్కరూపం గల, యః= ఎవడు, తది్యదామ్ = దానిని ఎరిగినవారెకి, సిద్దిదః = 

అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, పాపి; _ప్రాకామ్మం, ఈశత్యం, వశిత్వం అనే 

దులను ఇ ఇచ్చువాడో, ఆవిచలితమనో భిః = నిశ్చలమైన మనస్సులు గల, 

సాధకులచెత, మృగ్యమాణః = అన్యేషించ బడుతున్న, క క్తిధిః = 

॥ కలలా క్రి కృతిశ కి కి అనే శక్తులచేత , పరిణద్ధః = వ్యాప్త డైన, సః= 

క్రినాథః = పార్వతీపతి, జయతి = సర్వోత్క ర్షగా ఉన్నాడు. 
అణా 

ఇక్కడ ఆగమాలలో మృాతమే _వసిద్ధాలెన నాడీ సి సిద్దా దిపదాలు [వయో 

గించినా ఈ విషయా లన్నీ తెలిసిన వ్య కియే వీటిని గూర్చి పర్యాలోచన చేస్తూ చేసూ 

న్నది గాన ఈ అ్యపతీతత్వం గుణమే. 
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వృ. ఆధమ। పకృతిషు [గామ్యో గుణః. యథా. 

శ్లో॥ పుల్లుక్కరం కలమకూరణిహం వహన్తి 
జే సిన్గువారవిడవా మహ వల్లహో దే, 

జే గాలిదస్స మహిసీదహిణో సరిచ్చా 
దే కించ ముద్దవిఅఇల్లపసూణపుఇజా. 309 

“పుష్పోత్కరం కలమభక నిభం వహన్శి 

యే సిన్గువారవిటపా మమ వల్లభాస్తే, 
యే గాలికస్య మహిషీదధ్నః సదృ్భకి 

సె కించ ముగ్గవిచకిల ప్రసూనపుజ్ఞాొః, 809 
అనాలో 

వృ. అత కలమ భక్తమహిషీదధిశబ్దాః గామ్యా అపి విదూష 

కోకాః, 
వానతో 

వ్యా. అధమేతి:. అధమ! పకృతికలవాళ్ళ, అనగా నీచపా[తల, మాటలలో 
(గామ్యం గుణమే. ఎట్లనగా. 

పుష్వోత్క_ర మితి :_ రాజశేఖరుని కరూ రమంజరిలో విదూషకుని మాట 

లివి. యే = ఏ, సిన్గువార విటపాః — సింధువారవృక్ష ముల కొమ్మలు, కలమ. 

భక్తనిభమ్ = వరి అన్నంతో సమానమైన, పుష్పోత్కరమ్ = పుష్పసముదాయ 

మును, వహని = వహించుచున్న వో, తే= అవి, మమ=నాకు. వల్తభాః = ఇష్ట 

మైనవి ఆ పువ్వులు వరి అన్నం వలె ఉండడం దీనికి కారణం. కిం చ=మరియు 

యే = ఏవి, గాలి తస్య = నీళ్ళు లేకుండా వడగట్టిన, మహిషీ దధ్నః = గేదె 

"పెరుగుకు, సదృఇుః = సమానమైనవో లే: ఆ, ముగ్ధవిచకిల్మపసూనపుజ్జాః = 

సుండరము లైన మల్లెపూవుల సముదాయాలు కూడ నాకు ఇష్టమైనవి. వీటికి 

దధిఫాదృశ్యమే ఇందుకు కారణం. 

ఆతేతి :- “కలమం-భక్త -మహిషీదధి' శబ్దాలు-“కలమ._కూర_మహిసీదహి' 
శబ్దాలు (గామ్యాలు. విదగ్గజనులు _పయోగించేవి కావు, అయినా నీచ పాతయైన 
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విదూషకుని మాటలు కాబట్టి పీతి (పయోగంలో చోషం లేము. ఈ .గామ్మత్యం 

ైణ మే 

వు. నూనవదం కంచిదుణః. యథా. 
౬ (౨ జు గ 

శ్లో గాఢాలి జనవామసికృతకుచ (ప్రోద్భ్ఫూతరో మోద్గమా 
౧౧ గ డో | nM 

మాం క్కి ధాం వ్ శె కం దుర ణ్ అదు ఇ కానా సె న స్నెహరసాతి రకవిగల' బృమన్ని తమ్బామృ్శరా. 

మామా మానద మాత్ న్ 

గాడేకి :. అమరుశతకంలొని శ్లోకం, రత్నిశమఖిన్నురాలైన [పియురాలిని 

గూర్చి అనేకవిధాల స్మరిసూన్న ఒక నాయకుని మాటలు. గాఢాలిజ్ఞనవామనీ 

కృతకుచహోద్భూతరో మోద్దమా = గాడాలింగనంచెత పొట్టివిగా చేయబడిన 

(నొక్కి వేయబడిన) కుచములమీద పుట్టిన రోమాంచం కలదీ, సాన స్నేహరసాతి 
రేకవిగల్నచ్చేమన్నితమ్బామ్బరా = దట్టమైన స్నేహరసము ఆధిక్యంచేత జారు 
చున్న, సుందర మైన, నితంబవస్త్రం కలడి, మానద _ మానమును (కోపమును) 

నశింపచేయువాడా! లేదా మానమును (గౌరవమును) ఇచ్చువాడా! మాజనన్ను, 

మా (ఆయాసయ = ఆయాస పెట్టకుము. మామ్ == నన్ను, ఆతి = అధికంగా, 

మా (పీడయ) = పీడించకుము. అలమ్ = చాలును, ఇతి=అని, శామాక్షరోల్హా 
పేసీ= అస్పష్టములైన అక్షరాలను ఉచ్చరించుచున్న ఆ నా (పేయసి, (నిశ్చలంగా 

గా 

ఏ. ఇక్కడ “మా మా” అన్నచోట “ఆయాసయి అనే పదమూ, “మాతిి 

అన్నచోట 'పీడయి అనే పదమూ ఉండాలి. ఆందుచేత న్యూనపదత్యదోషం. 

కాని ఇక్కడ ఆ పదాలు [పయోగించకపోయినా వాటి ఆర్థం వెంటనే స్పురిస్తూ 

న్నది అంతేకాకుండా వాటిని పయోగించకపోవడంచెత ఆ సమయంలో నాయికకు 

ఉన్న హర్షమోహాతిశయం గమ్యం అవుతున్నది. ఆందుచేత ఇక్కడ న్యూన 

పదత్వం గుణమే కాని దోషం కాదు. 

30 
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వృ. కంచిన్న గుణో న దోషః. యథా- 

ళో తిస్టేత్కోపవశా (త్పభావపిహితా దీర్భం న సా కుప్యతి 

స్వర్షాయోత్పతితా భ వేన్మయి పునర్భావార్ష్ర మస్యా మనః, 
a 

తాం హర్తుం విబుధద్విషోఒపి నచ మే శకాః పురో వరీసీం 

సొ చాత్యన్నమగోచరం నయనయోర్యా తేతి కోడయం విధిః. 

వృ. అత “పిహితాి ఇత్యతః ఆనన రం “నై తద్యత కః ఇత్యేతై : 

న్యూనైః పద్దైః విశేషబుద్దేరకరణాత్ న గుణః. ఉత్తరా (ప్రతిపత్తి; 

పూర్వాం (పతిపత్తిం బాధతే ఇతి న దోషః. 

వ్యా. క్వచిదితి:. కొన్ని చోట్ల ఈ న్యూనవదం గుణమూ కాదు దోషమూ 

కాదు, ఎెట్టనగా. 

తిషేదితి :.. వికమోర్యకీయంలో విరహంతో బాధపడుతున్న పురూరవుని 

మాట లివి. కోపవకాత్ = కోపంవలన, (పభావపీపితా = తిరస్కరిణీవిద్యా 

(పభావంచేత అంతర్జానం చెందనదై, తిష్టైత్ ఉండునా? “నైతద్యుకమ్; యతః" 

= కదియుక్తం కాదు; ఎందువలన ఆని అంటే అని అధ్యాహారం తెచ్చుకోవాలి. 

సా= ఆమె, దీర్ణమ్ = దీర్హంగా, న కుహ్యతి = కోపించదు. స్వర్ణాయ = స్వర్గం 

కొరకు (స్వర్గానికి), ఉత్పతితా భవేత్ = ఎగిరిపోయి ఉంటుందా? (పైవలె అధ్యా 

హారం). పునః = కొని, అస్యాః మనః= ఈమె మనస్సు, మయి = నాయందు, 

భావార్డ రమ్ =పేమభావంచేత ఆరరమైనది మే పురోవరి నీమ్ = నా ఎదుటఉన్న, 

తామ్ = ఆమెను, హరుమ్ = హరించుటకు, విబుధద్విషోఒపి = రాక్ష్షసులుకూడ, 

న శకాః = సమర్ధులు కారు. నా చ ఆమె, నయనయో:ః= న్మేతములకు, అగోచ 

రమ్ = ఆవిషయత్యమును, యాతా = పొందినది, పూర్తిగా కనబడకుండా పోయి 

నది, ఇతి = ఈ, విధిః = దైవం, కః = ఏమిటి? 

అతేతి :. ఇక్కడ “పిహితాి అన్న తరవాత “న ఏతత్; యతః” అనే 

వదాలు న్యూనం అయినవి, కాని ఇలా న్యూనం అవడ ౦వల్ల విశేషభావం ఏదీ 

స్పురించడంలేదు. అందుచేత ఇది (న్యూనపదత్యం) గుణం కాదు. తరువాతి 

ఆలోచన, “దీర్షం న సా కుష్యతి” అనేది, మొదటి ఆలోచనను, “తిష్టేత్ కోపవ 
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శా త్పభావపిహితా” అనే దానిని, బాధిస్తున్నది, తొాలగిసున్న ది. ఆందుచేత న్యూన 

పదాల స్పూర్తి వెంటనే కలుగుతున్నది గాన దోషం కూడా కాదు. 'స్వరాయి 

ఇత్యాది రెండవ పాదంలో కూడా 'భవేత్' తరవాత న్యూనవదత్యం, దాని వరి 

హారం ఇస్తే చూచుకొనవలఠలెను, 

వృ. ఆధికపదత్వం కంచిద్దుణ:ః. యథా. 

ల 
శో యద్వజ్బునా నాపొత మతి ర్భహుచాటు గర్భం 

కార్యోన్ముఖః ఖలజనః కృతకం (బవీతి, 

తత్సాధవో న న విదన్ని విదని, కిం తు 

కర్తుం వృథా ప్రణ యమస్య న వారయన్ని, . 312 

వృ. ఆత “విదని* ఇతి ద్వితీయపడమన్యయోగ వ్యవచ్చేద 

పరము. 

మా 
జ. 

. కొన్ని చోట్ల అధికపదత్వం గుణమే. ఎట్టనగా- 

యదితి:. వజ్బునాహితమతిః = వంచన చయుటయందు స్టాపితమైన బుద్ది 

గల, వంచన చేయా లని నిశ్చయించుకొన్న, కొర ర్యోన్ముఖః = కార్యాభిముఖు డైన, 

వ కార్యం సాధించుకొనడంకోసం  [పయత్నించె, ఖలజనః = దుష్టుడు, కృత 

మ్ = కృ్యతిమమైన, అసత్యమైన, యమ్ = ఏ వచనమును, (బవీతి = పలుకు 

తాడో, తత్ = దానిని, సాధవః ఇ సత్పురుషులు, న విదన్ని ఇతి న = ఎరుగరు 

ఆనే మాట లేదు. విదని = ఎరుగుదురు. కింతు = కాని, ఆస్య = పీనియొక్క_, 

[పణయమ్ == కృతిమ స్నేవిన్ని కూడా, వృథా = వ్యర్థంగా, కర్తుమ్ = చెయు 

కు, న పారయని = సమర్జులు కారు. 

అతేతి :- ఇక్కడ “*విదన్సి*' ఆనే రెండవ పదం అన్యయోగాన్ని వ్యవ 

చ్చేదం చేయడం కోసం. అనగా 'న విదన్సి ఇతి ని అనే వాక్యంలోనిది కాక 

రెండవ 'విదని” ఆనేది పెకి ఆధికపదం వలె కనబడుతుంది. కాని “వాళ్ళే 

ఎరుగుదురు, కాని ఇతరులకు తెలుపరు” అనే భావాన్ని సూచించడంకోసం ఈ 

పదం [పయోగించబడింది అని ఆర్థం, అందుచేత ఇక్కడ అధికపదత్వం గుణమే. 
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వృ. యథా వా. 

శో॥ వద వద జితః స శతుర్న హతో జల్పంశ్చ తవ త వాస్మీత్రి, 
య 

చిత్రం చిత్రమరోదీద్దా హేతి పరం మృతే వశే. 81 

వృ. ఇత్యేవమాదౌ హర్షభ యాదియు క్ష వ కరి. 

వ్యా. ఆధికవదత్యం గుణం అవడానికి మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగ్గా. 

వదేతి :. సః శ తుః= ఆ శ తువు, జితః=జయించబడినాడా? వద వద. 

= చెప్పుము, చెప్పుము. ఇది యుద్ధంనుంచి వచ్చినవారిని | పభువు అడిగిన (ప్రశ్న. 

తవ అస్మి, తవ అస్మి ఇతి== “సి వాడను", 'నీ వాడను అని, జల్ప్బన్ చ= 

పలుకుతున్న ఆతడు, న హతః = చంపబడలేదు. పరమ్ = కాని, పుతే = 

ప్యుతుడు, మృతే = మరణించినవాడగుచుండగా, హా హా ఇతి హా హా అని, 

చిితం చి తమ్ = చిత చితంగా, ఆరోదీక్ _ ఎడ్చెను. 

ఇతీతి :.. ఈ మొద లైనవాటిలో వక్త హర్షభయాదులతో కూడినప్పుడు. 

అధికపదత్యం గుణం ఆవుతుంది. 

వి. ఇక్కడ మొదటి పాదంలోని వక్త |పభువు. అతడు హర్తావేశంలో 

ఉండడంచేత 'వద వది అని రెండు మాట్టు అన్నాడు. రెండవపాదంలో వక్త 

ఓడిపోయిన శ్యతువు. భయావేశంచేత అతడు 'తవాస్మి, తవాస్మి” అని రెండు. 
మాట్లు అన్నాడు. మూడవ పాదంలో వకలు యుద్దంనుంచి వచ్చిన యోధులు. 

వాళ్ళు ఆశ్చర్యావేశంలో “చి తం చ్యితమ్” అని రెండు మాట్లు అన్నారు. నాల్గవ 

పాదంలో వక్ష ఓడిపోయి శరణుజొచ్చిన శ|తువు. ఆతడు చుఃఖావేశంలో 

ఉండడంచేత 'హా హి అని రెండు మాట్లు అన్నాడు. ఈ విధంగా హర్హాదివ్యంజ- 

కాలు గాన ఆధికపదాలు దుష్టములు కావు అని అర్థం. 

వృ. క థితపదం క్వచిద్దుణః లాటాను[పాసే ఆర్థాన్తరసం[కమిత 

వాచ్యే విహిత స్య అనువాద్యత్వే చ, (క మేణోదాహరణమ్. 

ల్లో 1 సితకరకరరుచిరవిభా విభాకరాకార ధరణిధరకీరి_ 8, 

పౌరుషకమలా కమలా సాపి తవై వాసి నాన్యస్య. 81 



క్ ప్రమోల్హాసం £69 

వా. కథితేతి :. Ws చోట అనగా లాటాను పాసంలోను, ఆర్లాంతర 

చ 

"ణం అవుతుంది. కమంగా ఉదాహరణలు. 

నా! 

సికేతి :. ఇది లాటాను పాసలో కఢితపదతాంనికి గుణత్వం ఉండడానికి 

న a ఆకారం గలవాడా! తీ,వమెన 

తీ చయబడితే, రెండుసా నార్షు [ప్రయోగించ 

బడితే, లాటాను పానం. రెండు పడాలకీ ఆర్థం ఒక చే ఆయి ఉంటేనే ఈ అను 

వాసం. ఇక్కడ “కరకరి “విభావివా' *కమలాకమలా' అని రెండుసార్జు పదాలు 

_పయోగించబడ్డాయి. ఆందుచెత లాటాను పాసం. ఈ అన్నుపాసకొర క్రై ఒకే 

ఆర్ధం గల పడావ్ని ఆవృత్తి చేయడం జరిగింది, అందుచేత ఇక్కడ కథిత 

వదత్వం గుణమే కాని దోషం కాదు. 

ఆవ, అర్జాన్తరసం క కమితవా చ్యవునిలో కథిపదం గసణం అవడానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నా డు_ 

శో తాలా జాఅంతి గుణా జాలా దే సహిఅఏహిం 'ఘేప్పన్ని, 

రఇకిరణాణుగహీఆఇం హోని కమలాఖం కమలాఖం. 815 

“తదా జాయనే గుణాః యదా తే సహృదయెర్భృహ్యన్నే 

రవికిరణానుగృహీతాని భవన్ని కమలాని కమలాని” 

జ 
వా?. ఆనందవర్దనుని విషమబాణలీలలోని శ్లోకం, యదా = ఎప్పుడు, తే 

= అవి, సహృదయెః = సహృదయుల చెత, గృహ్మన్తే నూ [గహింపబడ తాయో, 
మాలు 

అల్లో 
తదా = అప్పుడు, తే — ఆవి, గుర? గుణాలు గొ జాయనైే = అవుతాయి. రవి 

కిరణానుగృహీళతాని = సూర్యకిర ణాలచేత ఆనుగహించబడిన , కమలాని = కమ 

బాలు, కమలాని = కమలాలుగా, భవన్తి = అవుతున్నాయి. 
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వి. ఇక్కడ రెండవ 'కమలి పదం ఆర్థ్జాంతరసం|కమి తవాచ్యం చాలా, 

గొప్పది, ఆసాధారణ మైనది, సౌరభాదిగుణయుక ము అని వ్యంగ్యం, ఈ వ్యంగ్యా 

రానికి కమలపదపు నరావృత్తియే కారణం. అందుచేత ఇక్కడ కూడా కథిత 

పదత్యం గుణమే. 

ఆవ. విహిత మెనదానిని ఆనువదించవలసివచ్చి నప్పుడు కధితపదం. 

గుణం అవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో జీ లేన్షియత్వం వినయస్య కారణం 
oe © 

గుణ ప్రకర్ణో వినయాదవాప్యశే, 

గుణ (ప్రకర్షైణ జనో ఒనురజ్య తే 

జనానురాగ[పభవా హి సంపదః. 816 

వ్యా. టితేతి ;_ జిలేస్టి) యత్యమ్ = జయించ బడిన ఇం్యదియాలు కలిగి 

ఉండడం, ఇందియాలను జయించడం, వినయస్య = వినయానికి, కారణమ్ = 

కారణము, వినయాత్ = వినయంవలన, గుణ పకర్గః= గుణాల ఉతర, అవాప్యతే 

=ఫొంద బడును. గుణ! పకర్లాత్ =గుణాల |పకర్ష వలన, జనఃడజనం, అనురజ్యతే 

= అనురాగం కలది అగును. సంపదః = సంపదలు, జనానురాగ[పభవాః హి = 

జనుల అనురాగమే కారణంగా కలవి కదా? 

వి. ఇక్కడ మొదటి వాక్యంలో జితేందియత్యంచేత వినయం కలుగుతుం 

డని వినయం విధించబడింది. ఆ విషయాన్ని అనువదించి ద్వితీయపాదంలో 
గుణ్యపకర్ష విధించబడింది. ఆ గుణ|పకర్షను అనువదించి తృతీయపాదంలో 

జనానురాగం విధించబడింది. జనానురాగాన్ని అనువదించి చతుర్ధపాదంలో 

సంపదలు ఏధించ బడ్డాయి. ఈ విధంగా విధించ బడినదానిని అనువదించేట ప్పుడు. 

కథితపదత్వం గుణమే కాని దోషం కాదు. 

వృ. పత|త్పకర్ష మపి క్వచిద్గుణః. యథా ఉదాహృతే (పాగ 

(పా ప్తేత్యాదౌ- 817. సమాప్తపునరాత్తం క్యచిన్నగుణః, న దోషః, 

యత న విశేషణమాతదానార్గం పునర్గ్యహణమ్, అపి తు వాక్యాన్తర 

మేవ |క్రియతే. యథా ఆతై 9వ పాగ పాస్తేత్యాదౌ- 818. 
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కూడా కొన్ని చోట్ల గుణమే ఉదాహరిం 

వై న ంలో చూ. 209 శో కం) "వలె, ఈ పద్యంలోని 

చతురపాదంలో గురువును స్మరెంచగానే _ కోడం తగ్గడంచే ప్ మృదువైన "కోమల 

సడ క్ర బంధమే యుక్తం గాన ఇక్కడ వత్యత్పక ర్లత్వం (వికటవర్దడీర్ష సమా 

సాదులతో వారంభించిన రచనలో చతుర్దపాడం వచ్చె సరికి ఆది సడలినా) 

గుణమే ఆని ఆరం 
@ 

సమాప్పేతి :. ఎక్కడ మళ్ళీ గహించడం విశేషణం కూర్చడం కోసం 

మా,తమే కాడో, మరొక వాక్యమే నిర్మించ బడుతుందో ఆలాంటి కొన్ని స్థలాలలో 

పూర్వం ఉడాహకించిన _పాగప్రాప్తేత్యాది శోకంలో వలె (చూ. 209 శోకం) 
సమాపపువరాత్తం గుణమూ కారు, దోషమూ కాదు. ఈ 5 శ్లోకంలో “యేనానేన' 

కఇత్యాదికం కేవలం విశెషణం కూర్చుడంకోసం చేర్చుబడలేదు. మరొక వాక్యమే 

నిర్మించ బడింది. అందుచేత ఇక్కడ యచ్చద్దించత సమావమెన దానిని మళ్ళి 

గహించినా, *; సమాప పునరాతత్యం' ఉన్నా ఆది డోషం కాడు? డీనివల్త వై కషం 

ఏడి కనబడడం లేదు గాన గుణం కూడా అదు. 

వెనుక ఉదాహరించిన 'రకాశోక' ఇత్యాది క్లోకంలో వలె (చూ. 800 

శ్లోకం) కొన్నిచోట్ల “ఆపదస్థసమాసం' గుణం అవుతుంది. ఈ శ్లోకంలో తృతీయ 

పాదంలోని దీర్షసమాసం వ్మిపలంభశ్ళంగారానికి అనుగుణం కాకపోయినా అశోక 

వృక్షంమీడ న నాయకునికి కలిగిన [కోధావ్ని సూచించడంద్వారా వి పలంభపోషకం 

గానే ఉన్నది, అందుచేత అపాతతః అపదస్థసమాసత్వం ఉన్నా అదె గుణమే. 

నిజానికి ఇక్కడ అపదస్థసమానత్వమే లేదు. అన్ని పాడాలకీ వ క్ర ఒకడే 

కదా! అఆన్హానస్ట (అపదస్థ 1 సమాసానికి ఉదాహరణంగా ఇచ్చిన ఆ ఆదాాపి ఇత్యాది 

శ్లోకంలో వల (చూ, 928 శోకం! వ కృభేదం లేదు కదా? అందుచేత ఇది 

చింత్యము ఆని (పదీవకారుడు "అలి పాయపడగా సుధాసాగరవ్యాఖ్యానకర్త మమ్మ 

టుజ్జి సమర్థించడానికి పయత్నించాడు. కాని |వదీపకారుడు చెప్పినడే యుక్తం 

ఆని తోస్తుంది. 'సుధాసాగరం' ఆనే వ్యాఖ్య రచించిన భీమసేనుడు అడుగడుగునా 

మమ్మటుజణ్జి “వాగ్గేవ్యవతారం' అని కొనియాడుతూ, ఆయనమీద ఈగ వాలకుండా 
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చూసూంటాడు. కొన్నిచోట్ల ఇతడు చేసే వాదనలు స్వతంతంగా ఆలోచించడం 

అలవాటున్నవాళ్ళకి ఆనుచితంగా కనబడతాయి. 

వృ. గర్భితం తథైవ. యథా- 

గాథ. హుమి అవహత్చిఅ రేహో ణీరంకుసో అహ వివేఅరహిట వి 

సివిణే వి తుమమ్మిపుణో పత్సిహి భతి౦ ణ పసుమరామి, 

“భవామ్యపహస్తి త రెఖో నిరజ్కుశోఒథ వివేకరహితో౭పి 

స్వప్నెఒపి త్వయి పునః పతీహి భ _క్తిం న (పస్మరామి” 

వృ. ఆత “(పతీహి' ఇతి మధ్యే దృఢ పత్యయోత్పాదనాయ, 

ఏవమన్యదపి లక్ష్యూల్లక్ష్యమ్. 

వ్యా. గర్భితమితి వం గర్భితం కూడా అరే. అనగా కొన్ని చోట్ట గుణం 

ఆవతుంది. ఎట్టనగా- 

భవామీతి :. ఆనందవర్గనుడు రచించిన విషమబాణలీలలో మన్మథునితో 
యౌ వనం ఆంటూన్న మాటలు. నేను, ఆపహసి తరేఖః == తొలగించబడిన మర్యా 

దలు (కట్టుబాట్లు) క లవాడను, నిరజ్కుశః = నిరంకుశుడను, అథ = మరియు, 

వివకరహితః అపి వివేకం లేనివాడను, భవామి = అగుదును, ఇలాంటివాడిని 

కావచ్చును. స్వప్నే ఆపి = స్వప్నంలో కూడ, త్వయి = నీయందు, భకిం 

పునః = భ కినైతే, న (పస్మరామి= మరువను; (పతీహి = తెలుసుకొనుము. 

ఆ|తేతి వ్ ఇక్కడ వాక్యమధ్యంలో “పతీహి' అనేది దృఢ మైన నమ్మకం 

కలిగించడం కోసం. ఈ విధంగానే ఇతర మైనది కూడా లక్ష్యాన్ని పట్టి కహంచు 

కోవాలి. 

వి. ఇక్కడ దృఢంగా నమ్మకం కలగడంకోసం వాక్యమధ్యంలో 
“వతీహి అని [పయోగించ బడింది. అందుచేత గర్భితత్వం గుణమే కాని దోషం 

కాదు. 

ఈ విధంగానే లజ్యాలను పట్టి ఎక్కడ దోషం కూడా గుణం అవుతుందో, 
ఎక్కడ దోషమూ, గుణమూ కూడా కాదో ఊహించుకోవాలి. అనగా ఈ ఘట్టంలో 



చెపిన దోషాల విషయంలోనే కాకుండా ఇతరదోషాల విషయంలో కూడా 

ఊహించుకోవాలి అని ఆరం. ఇతరశోకాలలో కూడా ఈ దోషాలు కనబడినంత 
డు (అ) 

సై ఆ నాకీ వి మా'తాన దోషం ఆవకూడదు; పె ఉదాహరణలలో చూపిన విధంగా ఇతరాంకాలు 

కూడా పకికిలిండి డిరయింకాలి ఆని కూడా ఆరం. 

మ్యతగం, న్యూనవదత్య్వం, 
జా 

వ పునరాత తం, ఆపదస 
paar a టు గే 

జల్ 
(= 

చాడు. దినిని వట్టి పె దోషాలు ఆనిత్యదోషాలసి, ఇంక మిగిలిన దోషాలన్నీ 
జల్ ౧తలు విశడికరించారు. అనగా ఆవి ఎల్లప్పుడూ వరిత్యా 

ఆని ఆరం అయితే మమ్మటుడు చూపినట్లుగా ఇతరదోషాలలో మరి 
థి 

రొ 

షూ 

వాటిని కూడా అనితదోషా లని అంగీకఏంచడంటో మమ్మటునికి ఆభ్యంతరం 

ఉండదు. అండుకేతనే_ “వవమన్యదపి లవ్వలకంమ్” అని ఆయన ఈ ఘట్టాన్ని 
a లు 

ఫ-ఆరాల ద్వారా రసానికి 
ళ్ 

శుత్తు రసవిరోధులైన దోషాలను నిరూ 

న ~ 

అవ. ఇంతవరకూ చెపిన డోషాలన్ని వద-_-వాక 

సా 

కా. వ్యభిచారిరసన్టాయిభావానాం శబ్దవాచ్యతా, 
ఈ 

కష్టకల్పనయా వ్య క్రిరనుభావవిభావయోః, 60 

ప్రతికూలవిభావాదిగహో దీప్పిః పునః పునః, 
అకాజ్ణే ప్రభనచ్చేదొ ఆజస్యావ్యకివిస్తృతిః, 61 

అజీనో ఒననుసంధానం (ప్రకృతీనాం విపర్యయః, 

అనజస్యాభిధానం చ రసే దోషాః స్యురీదృశాః. 62 



474 కావ్యపకా్శ 

వ్యా. వ్యభి చారీతి వు వ్యభిచారిరసస్టాయిథావానామ్ = వ్యభిచారిభావాలు, 

రసం, స్టాయిభావాలు, శోబ్బవాచ్యతా = తమ తమ శబ్లాలచేత, సేర్ణచేత చెప్ప 

బడడం, (ఇవి మూడు దోషాలు), కష్టకల్పనయా = కష్టమెన కల్పనచేత, ఆన్న 

భావవిభావయోః = ఆఅనుభావవిభావాలయొక్క_, వ్యక్తి ః చా వ్యంజనం, (ఇవి రెండు 

దోషాలు), [వతికూలవిభావాద్శిగహః = _పస్తుత రసానికి (పతికూలములై న విభా 

వాదులను [గహించడం, పునః వునః = మాటిమాటికి, దీపి £ = ఒకే రసాన్ని 

దీపింపచేయడం, ఆకాబ్టే = అసమయంలో, (పథనచ్చేదా — రసాన్ని విస్తరింప 

చేయడం, చేదించివేయడం, (ఇవి రెండు దోషాలు), ఆబ్లిస్య = అంగముయొక్క, 

ఆతి విస్ఫతిః= ఆధిక విస రణం, ఆధిక వర్ణనం, ఆజ్జినః=ఆంగియొక్క, అననుసంధా 

నమ్ = అనుసందానం చేయకపోవడం, [పధానవ్యక్ష్తులు మొదలైనవారిని మర్చిపోవడం 

వంటిది. (పకృతీనామ్ = (పకృతులయొక్క, నాయకాదులయొక్క_, విపర్యయః = 

తారుమారు చేయడం, ఆనజ్జస్య=ఆంగం కానిదానియొక్క_, ఆభిధానమ్= చెప్పడం, 

ఈదృ్భకాః = ఇట్టివి, రసే= రసమునందు, దోషాః _ దోషాలు, స్యుః = ఆగును, 

ఈ పదమూడు దోషాలు, ఇంకా ఇటువంటి దోషాలు రసానికి సంబంధించినవి 

ఊంటాయి ఆని ఆర్థం. 

వృ. (1) స్వశబ్దోపాదానం వ్యభిచారిజో యథా. 

శో స(వీడా దయితాననే సకరుణా మాతజచర్యామృరే 

స|త్రాసా భుజగే సవిస్మయరసా చన్దే౬ మృత స్యన్టిని, 

సెర్హ్యా జహ్ను సుతావలోకనవిధౌ దీనా కపాలోదరే 

పార్వక్యా నవసంగమ (ప్రణయినీ దృష్టిః శివాయాస్తు వః. 821 

వృ. ఆత |వీడాదీనామ్. 

“వ్యాన మా దయితాననే ముకులితా మాతజ్జచర్మామృరే 

సోత గ్రావ్వొ భుజగే నిమేషరహితా చన్టే్రంఒమృతస్య నిని 

మీలద్భూః సురసిన్నదర్శనవిధా మానా కపాలోదరే” 

ఇత్యాది తు యుకృమ్. 



వ్వా. సేంతి :- వ్యభిచారిభావాలను స్వశబంచేత గహించడం ఎట్లనగా. 
జు o షా ళా 

భీచాకిభావాలను. రసాలను, స్థాయిభావాలను వాటి వాటి కార్యాదుల 

వర్ణనం ద్వారా వంజింపచెయ్యాలి కాని వాటి పేర్లు చెప్పి వాచ్యం చేయకూడదు. 

ఆలా చెయడం డోషం. వభిచారిభావాల స్వశబ్దో పాదానానికి ఉదాహరణం 

స_ిశా ఇతి:. దయితాననే = భర, ముఖమునందు, స్మవడా = సిగ్గుతో" 

కూడినడి, మాతజ్జచర్యామ్సరే = గజచర్మవస్త్రమునం దు, సకరుణా = జాలితో 

కూడినది, భుజగే = సర్పమునందు, స్మతాసా = భయంతో కూడినదీ, అమృతస్య 

న్దిని = అమృతాన్ని ,సవిస్తూన్న, చన్చే = చం;దునియండు, సవిస్మయరసా = 

ఆశ్చర్యంతో కూడినదీ, జహ్నుసుతావలోకనవిధా = గంగను చూచుటయందుు 

నేర్యా= ఈర్ష్యతో కూడినదీ, కపాలోదరే _ క పాలమధ్యమునందు, దీనా =: 

డీనమూ అయిన, నవసంగమ్మపణయినీ = నవసంగ మమునందు | పేమ గల, 

పార్వతాాః దృష్టిః = పార్వతియొక్క చూపు, వః మీయొక్క, శివాయ = 

మంగళం కొరకు, అస్తు = అగుగాక. 

ఆ తేతి వు ఇక్యడ వీడ మొద లైన వ్యభిచారిభావాల "పేర్లు చెప్పబడ్డాయి. 

ఆది దోషం. పె మూడు పాదాలకు బదులు “వా్యాన్షమా” ఇత్యాతి పాఠం 

యుక్తంగా ఉంటుంది. “పియుని ముఖంలో [కిందికి వంగినది, గజచర్మవన్రంలో 

ముణుచుకున్న చి డి సర్పంలౌ కంపంతో కూడ్నదీ, అమృతం |సవిస్తూన్న చందుని 

యందు రెప్పపాటు లేనిదీ, గంగను చూచుటయందు కనుబొమ్మల విరుపుతో 
జా కపాలోదరంలో మ్రానమైనది అయిన పార్వతి చూపు మీకు మంగళము. 

లిచ్చుగాక"” అని దీని అర్దం. ఈ పాఠంలో (వీడాడుల అనుభావాలైన క్రిందికి 

వంగడం మొదలెనవాటిచేత వీడాదులు వ్యంజింవబడుతున్నాయి. ఈ విధంగా 

వ్యభిచారిభావాలు వ్యంగ్యాలుగా ఉండాలి గాని స్వశబ్దచాఛ్యాలుగా ఉండకూడదు, 

వృ. రసస్య స్వశ బైన, కృజ్లారాదిశబ్దేన చ వాచ్యత్యమ్. (కమేణో 

దాహరణమ్, 

లో తామన జ్లజయమజిల (శ్రియం 

కించిదుచ్చ భుజమూలలోకితామ్, 



న్నేతయోః కృతవతో ఒస్య గోచరే 

కోఒప్యజాయత రసో నిరన్నరః. 822 

వ్యా, రసస్మేతి :. రసం సామాన్యరూపంలో “రసః శబ్దంచేత, విశేష 

కూపంలో “శ్చజ్లార' మొదలైన శబ్దాలచేత వాచ్యం కావచ్చును. (కమంగా 

ఉదాహరణం. 

తామితి :- ఆనజ్ఞ్జజయమజ్జల శ్రియమ్ = మన్మథుని విజయమంగల లక్ష్మీ 

చూపురాలైన, (ముందుగా), కించిత్ = కొంచెము, ఉచ్చభుజమూలలోకి తామ్ == 

ఉన్నతమైన స్తనసంధియందు చూడ బడిన, తామ్ = ఆమెను, నేతయోః = 

న్నేతములయొక్క, గోచరే = గోచరమునందు, కృతవతః = చేసిన (పూర్తిగా 

చూచిన, అస్య = పనికి, నిరన రః = నిరంతరమైన, అత్యధిక మైన, కోపి = 

చెప్ప శక్యం కాని, రసః = శృంగార రసం, ఆజాయత = పుపైను. 

వి. ఇక్కడ శృంగారరసం రసి శబ్దంచేత సామాన్యరూపంలో (శృంగార 

రసంగా కాకపోయినా, రసంగా) ని ర్రేశించబడింది. ఇది దోషం. 

ఆవ. రసం విశేషరూపంలో శృంగారపదంచేత నిర్దేశించబడిన ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

Ea ఆలోక్య కొమలకపోలత లాభిషిక 

వ్యకానురాగసుభగామభిరామమూరి మ్, 

పళై కష బాల్యమతివృత్య వివర మానః 

శృజారసీమని తరజ్లితమాతనోతి, 328 

వ్యాం ఆలో క్యేతి 2 కోమలకపోలతలాభిషి క్షవ్యకానురాగసుభగామ్ = 

కోమలములములైన చెక్కిశ్నయందు అభిషేకింపబడిన, అనగా ముఖవికాసాదుల 
ద్యారా స్థాపించబడిన, వ్యకమైన అనురాగంచేత సుందర మైన, ఆభిరామమూరి మ్ 

= మరోహర మైన మూర్తి గల ఆమెను, ఆలోక్య = చూచి, బాల్యమ్ = బాల్య 

మును, అతివృత్య = దాటి, వివర్తమానః = మార్పు చెందుదున్న, యౌవనంలో 
[వవేశిస్తూన్న, ఏషః = ఇతడు, శృజ్ణారసీమని = శృంగారసీమయందు, తరజి 
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తమ్ == అవిచ్చిన్నమైన ఉల్పాసమును, ఆతనోతి = చేయుచునాడు, పశ: 

చూడుము. 

వి. ఇకు_డ రసాలలో ఒక రస మెన శృంగారాన్ని చెప్పుతూ శృంగార? 

శకలం ' పయోగించబడినది. ఆది దోషం. 
a 

వృ. (3) సాయినో యథా- 
ధి 

లో సంపహారే (ప రణ ః (పహారాణాం పరస్పరమ్, 
ఛం యా 

రణక్కారైః పంపన కో౬ప్యభూత్. 324 

వృ. ఆతోత్సాహస్య. 

వా, సాయినః ఇతి ;. సాయి స్వశబివాచ్వం అయిన ఉదాహరణం 
అ శ a ద ల 

ఎటనగా_ 
ఛా 

సం|పహారే ఇతి :- సంపహారే = యుద్ధమునందు, (వహరణః = ఆయు. 

ధాలచేత, పరస్పరమ్=పరస్పరము చేయబడిన, (పహారాణామ్ =దెబ్బలయొక్క-, 

రణతాా-రై = రణ్ ఠఈణ్' అనే చప్పుళ్ళచేత, తస్య = వానికి, కోఒపీ == 

చెప్ప శక్యం కాని, ఉత్సాహ: == ఉత్సాహం, ఆభూత్ _ ఆయెను. 

ఆతేతి :. ఇక్కడ ఉత్సాహం స్వశబ్దంచేత ('ఉత్సావా” శబ్దం చెత) 

చెప్పబడింది. 

అవ. “కష్టకల్పనయా వ్యక్తి" అనగా అనుభావవిభావాల అభివ్యక్తి కష్ట 

కల్పన చెత కలగడం అని ఆర్థం. అనగా ఇతర క్ఞో కాదుల పరిశీలన, (పకరణాదు 

లను గుర్తించడం చేస్తేనే కొని అవి అభివ, క ౦ కాకపోవడం. అప్పుడు వాటి 

'పకీతి ఆలస్కంగా జరుగుతుంది గాన రసానుభూతిలో చమత్యా_రం తగ్గుతుంది, 

ఆనుభావం క ష్టకల్పనచేత వ్యక్తం అవడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ళో కర్పూర ధూలిధవషలద్యుతిపూరధ త 

దిజ్మణ్ణలే శిశిరరోచిషి తస్య యూనః, 

నీలా? రోంశకని వేశవిశేషక్తుపి 
వ్యక_ సనో న్నతిరభూన్నయనావనా సా, 325 
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వృ. అతోగ్షీపనాలమృనరూపాః శృజారయోగ్యా విభావా అను 
ల“ "FS ఎ ౧ 

-భావపర్యవ సాయినః స్థితాః ఇతి కష్టకల్పనా. 

వ్యా. కర్పూ రేతి ;- శిశిరరోచిషి = చందుడు, “కర్పూర....మణ్ణలే”. 

'కర్పూర == కర్పూర ముయొక్కు, ధూలి = పరాగం వలె, ధవల = తెల్లని, ద్యుతి 

పూర = కాంతిసముదాయంచేత, ధౌత = కడిగివేయబడిన, దిజ్మణ్ఞలే = దిక్కుల 

మండలం కలవా డగుచుండగా, లీలాశిరోంథక ని వేశ విశేషక్టు ప్రీ వ్యక సనోన్నతిః 

= విలాసచేత శిరోవస్త్రము యొక్క (స్థితి యొక్క) విశేషరచనచేత, అనగా 

ఇరస్సుపై మేలిముసుగుగా చేసికొన్న వస్త్రాన్ని విలాసపూర్వకంగా , ఒక విధంగా 

సర్దుకోవడంచేత , స్పష్టంగా కనబడుచున్న, స సనాన్నత్యం గల, సా= ఆమె, 

తస్య=౪, యూనః=యువకునకు, నయనావనౌ=నే తభూమియందు, ఆభూత్ = 

ఆయెను. 

ఆ(తేతి వు ఇక్కడ ఉద్దీవనాలమృ నరూవము లైన శృ్చంగారయోగ్యాలైన 

విభావాలు ఆనుభావంలో పర్యవసానం చెందేవిగా ఉన్నాయి. అందుచేత కష్ట 

కల్పన. 

వి. ఇక్కడ రసం (రతి) నాయకనిష్టంగా వర్టింపబడుతున్నది. దానికి 

తగిన సృంభరోమాంచాదిరూపాలై న అనుభావాలు ఆతనిలో ఉన్నట్లు 

చెప్పాలి. కాని ఆ విషయం చాల ఆలస్యంగా తెలుస్తూన్నది. వెన్నెల ఉద్దీపన 

విభావం. ఆభివ్యక సనోన్నతి యైన లలన ఆలంబనవిభావం. శృంగారానికి తగిన 

ఈ ఊదీపనాలంబినవిభావాలను మా[తం చెప్పడం జరిగింది. దీనిని పట్టి చం[దోద 

యంలో యువతీ యువకులు పరస్పరాలోకనం చేసినప్పుడు వికారం కలగకుండా 

ఉండదు గాన స్తంభాద్యనుభావాలు కలిగి నట్టుగా కల్పించుకోవాలి. ఈ విధంగా 

ఇక్క_డ ఆనుభావకల్పన కష్టంమీద జరుగుతున్నది గాన ఇది దోషం. 

అవ. (ల) కష్టకల్పనచేత విభావ(పతీతికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో పరిహరతి రతిం మతిం లునితే 

స్టలతి భృశం పరివర్హ కే వ భూయః, 

ఇతి బత విషమా దశాస్య దెహం 

పరిభవతి (ప్రసభం కిమ[త్ర కుర్మః. 326 
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వృ. అత రతిపరిహారాదీనామనుభావానాం కరుణాదావపి సంభ 

వాత్ కామినీరూపః విభావః యత్నతః | పతిపాద్యః. 

వ్యా. వరిహరతీతి :. రతిమ్ = భోగ్యవస్తువుల యందు ఆస కిని, పకహ 

రతి = తొలగిస్తూన్నది. మతిమ్ = ఆలోచనాశ కిని, లునీతే = ఖండిస్తూన్నది. 
కిల, స్థలతిడతొ, టుపాటుకలిగిస్తూన్న ది. భూయః= మాటిమాటికి, 

పరివర తే చ= ఇటూ ఆటూ దొకే బు చేస్తున్నది. ఇతి= ఈ విధంగా, 

దేహమ్ = దేహాన్ని, 

ఆ. లేకి = ఇక్కడ రతిపరిహారం మొదలైన ఆనుభావాలు కరుణాదిరసా 

అలో కూడ సంభవించవచ్చును. అందుచేత కామిఏ క మావ మెన విజావం [ప్రయత్న 

పూర్వకంగా [పతిపాద్యం ఆయి ఉంది. 

2 కనిష్ట మైన వి, ,వలంభశ్ళంగారానికి కామిని ఆలంబనవిభావం 

ఆని సూచించవలసి ఉంది. రతివరిహారాదులు కరుణాదులలో కూడ ఉండవచ్చును 

గాన వాటిని పబ్లి ఆలంబనవిభావాన్ని డశహించడానికి వీలులేదు ఇంక (పక 
గూర్చి తెలిసికొానవలసి ఉంది. అందుచత 

నాసాధ్యం ఆము ఉంది కాబట్టే దోషం. 

య [] గో 6 స EX Es cx fh 
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ఆవ, (రాగ వతికూలవిభావాది /గహణం' అనగా (పకృత తరసానికి విరుద్దమైన 

బంధించిన విభావానుభావవ్యభిచారులను నిబంధించడం. ఆలాంటి 
స 

భిచారుల నిబంధనానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ళో (ప్రసాదే వర రృస్వ (ప్రకటయ ముదం సంత్యజ రుషం 

పియే శుష్య ౧న న్యృజ్గాన్యమృతమివ తే సిజ్బుకు వచః, 

నిధానం సౌఖ్యానాం క్షణమభిముఖం స్థావయ ముఖం 

న ముగ్దే (ప్రత్యేతుం ప్రభవతి గతః కాలహరిణః. 82% 

వృ. ఆత శృజారే (పతికూలస్య కాన్త స్యానిత్యతా|పకాశరూపో 

విభావః, త త్చకాళితో నిర్వేదశ్చ వ్యభిచారీ ఉపాత్త ః 
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వ్యా. (పసాదే ఇతి ;_ (పణయ కోపం చెందిన నాయికతో నాయకుడు. 

అంటూన్న మాటలు. |పీయే== ఓ (ప్రియురాలా! _పసాదే = [పసాదమునందు, 

వర్వ్సస్వ == ఉండుము, అన్ముగహించుము. ముదమ్ = సంతోష మును, [పకటయ 

చై (పకటించుము. రుషమ్ = కోపమును, సంత్యజ = విడువుము. తే __ నీయొక్క 

ఆమృతమివ = అమృతం వంటి, వచః = వచనము, శుష్యన్లి = ఎండి పోవుచున్న, 

అజ్ఞాని = నా అవయవాలను, సిక్చాతు = తడుపుగాక. సౌఖ్యానామ్ = సౌఖ్యము 

లకు, నిధానమ్ = నిధి ఆయిన, ముఖమ్ = ముఖమును, క్షణమ్ = క్షణకాల 

మును, క్షణంపాటు, అభిముఖమ్ = అభి ముఖ మైనదానినిగా , స్టాపయ = ఉంచుము, 

ముగ్గ = ఓ తెలివి తక్కువదానా! గతః = వెళ్ళిపోయిన, కాల హరిణ; == కొలం 

అనే లేడి, (పత్యేతుమ్ తిరిగి వచ్చుటకు, న (పభ వతి=సమర్గం కాదు. 

అ|తేతి 2. ఇక్కడ శృంగారంలో, శృంగార రసఘట్టంలో, శృంగారానికి 

[పతికూల మైన శాంతర సానికి సంబంధించిన కాలానిత్యత్యాన్ని (పకాశింపచేయడం 

అనే విభావమూ దానిచేత పకాశించబడిన నిర్వేదం అనే వ్యభిచారిభావమూ 

(గహించ బడ్డాయి. 

ఆవ. పతికూలానుభావం చెప్పడానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ ణిహుఅరమణమ్మి లోఅణపహమ్మి పడిఏ గురుఅణమజ్బమ్మి, 
సఅలపరిహారహిఅఆ వణగమణం ఎవ మహాఇ వహూ, 

“నిభృతరమణే లోచనపథే పతితే గురుజనమధ్యే, 

సకలపరిహారహృదయా వనగమన మే వెచ్చతి వధూః” 

వృ. అత సకలపరిహారవనగమనే శానానుభావౌ. ఇన్ధనాద్యా 

నయనవ్యాజేన ఉపభో గార్డం వనగమనం చేత్ న దోషః. 

వ్యా. నిభృతేతి 3 నిభృతరమణే = గుప కాముకుడు, జారుడు, గురుజన 

మద్యే = పెద్దల మధ్యయందు, లోచనపథే = నే తమార్గమునందు, పతితే = 
వడినవాడగుచుండగా, వధూః = ఆ స్రీ, సకలపరిహారహృదయా = అన్నింటిని 
విడిచిపెట్టివేయడమునందు హృదయం కలదై, వనగమనమేవ = వనమును 

గూర్చి వెళ్ళుటను మ్మాతమే, ఇచ్భ్చతి = కోరుచున్నది. 
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ఆత ఇతి ;. ఇక్కడ అన్నింటినీ విడిచి పెట్టడం, అరణ్యానికి వెళ్ళడం 
oo 

/ 

మొదలెనవి తీసుకొని రావా లనే వంకతో ఇంటో విడచి) ఉపభోగం 

(5) ఆకాజ్లేపథనం వేణీసంహాకే ద్వితీయేఒజ్కే. ఆనేకవీరక్షడే 
ఓట 2 6 '- 

_పవృత్తే భానుమత్యా సహ దుర్యోదనస్య శృజారవర్లమ్ 

(16; ఆజస్య అ! పధానస్య ఆతిఏస రేణ వరనమ్. యథా-హయ 
ళీ ny & par ణా 

(11) ఆఅఆజినః అననుసంధానమ్- యథా రత్నావళ్యాం చతుర్ధి 
nN 

గా భవ్యాగమనే సాగరికాయా;ః విస్మృతిః. 

దానికి, మధ్య మధ్య విచ్చేదం కలిగించి మళ్ళీ [గహిసూ ఉండడం *పునః పున 

పి”, దీనికి ఉదాహరణం కుమారసంభవం చతుర్ధ పర్గలోని రతివిలాపఘట్టం. 

వ్యా. దీప్తిరితి :. (7) ఒకమారు డపిత మైనదానికి, అనగా పోషించబడిన 

“ఆక మోహపరాయణా సతీ” (£.1) ఇత్యాదులచేత పారంభంలో దీప్తి పొందింప 

బడిన కరుణరసం మళ్లీ “ఆథ నా పునరేవ విహ్మ్హలా” (4 క్ట ఇ త్యాదులచెత 

మరల దీపం చేయబడింది. తరవాత వసంతుణ్ణి చూచినప్పుడు దానికి విచ్చేదం 

కలిగింది. మళ్ళీ “తమవేక్ష్య రురోద సా భృశమ్" ఇత్యాదికం చేత ఉద్దీపితం 
ఆయింది. ఈ పునఃపునర్తీపిత మైన ఓ కే రసాన్ని ఆస్వాదించడం సహృదయ 

హృదయోచ్వేజకంగా (సహృదయుల హృదయాలకు విసుగు పుట్టిం చేదిగా' 

ఉంటుంది. ఆందుచేత ఇది దోషం 

(ర) ఆకాణజ్ణే ఇతి = సమయం కాని సమయంలో రసాన్ని విస్తరింప 

81) 
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చేయడం “అకాండ. వథనం'. వేణీసంహారం ద్వితీయాంకంలో, అనేక మహావీరులు 

నశించే యుద్దం [పారంభం అయిన సమయంలో (సమయం కాని సమయంలో, 

కరుణవీరాదులు ఆస్వాదించదగిన సమయంలో) భానుమతితో దుర్యోధనుని 

శృంగారాన్ని వరించడం వంటిది “అకాండ|పథనం'. 
ల 

(9) ఆకాణై చేడ ఇతి :_ (పారంభం అయి మంచి ఊపులో ఉన్న 

సాని? a హటాత్తుగా సమయం కాని సమయంలో చేదించివేయడం అకాండచ్చేదం. 

హాపిర రచరితంలో శ్రీరామప కరశురాముల మధ్య పీరరసం (ఉత్సాహం) ఆత్ఫుచ్చ 

స్థాయికి అందుకొన్న “సమయంలో రాముడు 'కంకణమోచనంకోసం వెళ్ళి వస్తాను” 

అని అన్న మాట ఆకాండచ్చేదానికి ఉదాహరణం. 

౮ 

7 

వి. వివాహానంతరం పదవరోజున చేసే ఒక ఉత్సవం కంకణమోచనం. 
ఒకరి నాకరు డీకొనడానికి సిద్దం అయిన సమయంలో రాముడు ఆలా పలకడం 

ఆతని వీరత్వం విషయంలో సామాజికులకు సందేహం కలిగిస్తుంది. అందుచేత 

హటాత్తుగా ఉచ్చస్జా సాయిలో ఉన్న రసాన్ని ఖండించకూడదు. 

10. అజ్ఞ స్యేతి :- అంగమైనదానిని లేదా ఆంగం అయినవానిని, అనగా 

ఆ్మపధానమైనవానిని, అతివిస్త రంగా వర్ణించడం “అంగస్యాప్యతివిస్ఫతిః" అనే 

దానికి ఆరం. ఎట్టనగా. హయ! గివవధంలో హయ, గీవవర్ణనం, 

యా వి. కాక్ట్మీరదేశీయడైన మేంఠకవి రచించిన “హయగీవవధి అనే నాట 

కంలో | పధాననాయకుడు విష్ణువు. ఆ విష్ణువును వరించడం మానేసి ఆ|పధాను 

డైన హయగీవు డనే పేతివాయకునికి సంబంధించిన జల, కీడా_వనవిహార_రతి 

కేల్యాదులు వర్షించడం అతడె పధాననాయకు డనే (కాంతిని కలిగిస్తుంది. 

అందుచేత ఆపధానవిస్తృతవర్దనం దోషం. 

ih ఆజ్జీన ఇతి:. అంగి ఆయిన వ్య కిని అనగా |పధాన మెన నాయకుణ్ణి 

గాని, నాయికను గాని పరామర్శించకపోవడం “అజ్లీనః అననుసంధానం”, ఎటనగా. 

“రతా వళి నాటిక 
| ళా కలో సింహశేశ్వరుని కంచుకి అయిన బాక్రవ్యుడు వచ్చిన సంద 

ర్కుంలోరాజు పధానవా (త అయిన సాగరిక మాసే ఎతకపోవడంచేత ఆమెను 

ల్ధ నా టికలో (వతిపాద్యం ఆయిన శృంగారరసం విచ్చిన్న 

ది 



ఇ 

ఇ 

చి 

రశాం న 
hoy 

జ 

కాంతరస 

గవర: 
రని 

శాంతులు. నాయకులటోనే కొందరు ఉత 

బో సంఖ 

లలిత_ 

౬ 
అట్ల 

ఖే 
చు 
(a 
hd 

రథ ంగారరూ 

| 

రలలితులు. న్ 

ణ్ 

తళ 
ణ్ 

ఇ 
mo Fa 

క es 
(ay 

క్ 

+ కింతుద 

శ్రీకృషాదులు 

ద-శ్య్శంగార.కాంతరన _ 

hh స 

క 
4 

“ నట్టి ఫ్ hf 

bh 

hp 
wf 

ఏ ౫) 0 ₹ న్! 2 

క 

Ne 
గే 

కు 

న్నీ 

tb 

9 గ్ 

గరి 

1a 

3 

ఈ 

3 

9 

Wh 
ర 

fw 

ma 
లై 

» 

oe 

39 

8 

yw} 

wf 

Oo 

ఎలి 
9 1 

iy ఆర్క్ం బాం 

వూ 

ంభోగ 
ల 

న్ు 
స! 

టు 

హూ 
పమెన రతిసి మాతం ఊ 

కూడదు. అటి ఉ తమదేవతాసంలోగవరనం తలిదం డుల 

సను, కాని సంభోగశ్చ్ళంగారరూ 

కకాదులనుండి , గహించవచు+ను. 



శ్వీరీశే కావ్య పకాళ 

తావత్స వహ్నిర్భవనే (త్రజన్మా 

భస్మావశేషం మదనం చకార, 829 

వృ. ఇత్యుక్తవత్ భృకుట్యాదివికార వర్జితః కోధః సద్యఃఫలదః, 

స్వర్గ పాతాల గగనసము దోల్ల జ్ఞనాద్యుత్సాహశ్చ దివ్యే ష్వేవ. అదివ్యేష 

తు యావదవదానం (పసిద్దముచితం వా తాపదేవోపనిబద్దవ్యమ్. అదికం 

తు నిబధ్యమానమసత్య|పతిభా సేన “నాయకవద్వర్తి తవ్యం, న |పతినా 

యకవత్" ఇత్యుపదె శే న పర్యవ స్యేత్. దివ్యాది వ్యేషు ఉభయథాపి. ఏవ 

ముక్తస్యాచిత్యస్య దివ్యాదీనామివ ధీరోదాతాదీనామప్యన్యథావర్జనం విప 

ర్యయః. “త తభవన్” “భగవన్ ఇత్యుత్త మేన న అధ మేన, ముని,పభృతౌ 

న రాజాదౌ, భట్టార కతి నోత్తమేన రాజాదౌ, (పకృతివిపర్యయాపత్తే 

ర్వాచ్యమ్. ఏవం దేశకాలవయో జాత్యాదీనాం వేషవ్యవహారాదికముచిత 

మేవ ఉపనిబద్ద వ్యమ్. 

వ్యా. [కోధమితి :. కుమారసంభవంలో మన్మథుడు బాణ్యపయోగం 

చేయడానికి ఉద్యమించగానే శివుడు కోపించి ఆతనిని భస్మంగా చేసినట్టు వర్ణించే 

శ్లోకం. (వభో = ఓ! ప్రభూ! |కోధమ్ = కోపమును, సంహర సంహర = ఉప 
సంహరించుము, ఉపసంహరించుము, ఇతి = అని. ఖే ఆకాశమునందు, మఠ 

తామ్ = దేవతలయొక్క_, గిరః = వాక్కులు, యావత్ = ఎంతలో, చరని = 

(పసరిసూన్న వో, తావత్ అంతలో, భవన్నేతజన్మాజళివుని నేతాలనుండి పుట్టిన, 

సః వహ్నిః= ఆ అగ్ని, మదనమ్ = మన్మథుణ్ణి, భస్మావశేషమ్ = భస్మమే 

శేషం కలవానినిగా, చకార _ చేసెను, 

అని (పై క్రోకంలో) చెప్పిన విధంగా కనుబొమ్మలు విరవడంవంటివి లేనిదీ 
వెంటనే ఫలాన్ని ఇచ్చేదీ అయిన కోపమూ, స్వర్గానికీ పాతాలానికీ వెళ్ళడానికీ, 
ఆకాశసము దాలను లంఘించడానికీ ఉత్సాహమూ, దివనాయకులలోనే వర్ణించ 

తగింది. ఆదివ్యులతో మాతం పసీద్దమూ, ఉచితమూ అయిన పూర్వం జరిగిన 

చరిత (ఆవదానం) ఎంత (ఎట్టిది) ఉందో ఆంత మ్మాతమే వర్ధించ తగింది. 

ఆంతకు మించి వర్ణిస్తే ఇదంతా అసత్యం అనే అభిప్రాయం (పాఠకులకు) కల 
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గడంచేత “నాయకుని వలె వవరి చాలి కాని వతినాయకుడు వలె (పవ ర్తించ 

కూడదు” అనే ఉపదేశంలో పరః వస్థానం చెందదు. (ఇదంతా ఆసత్యం అనే అభి 

పాయం కలిగిన తరవాత నాయకుని వఠెషపవకెంచా లనే, [ప్రయత్నం ఉండదు 

కదా!) దివ్యాడివులవిష యంలో రెండు విధాలా కూడా వర్ణనం చేయవచ్చును. 

ఈ విధంగా దివాడులవిషయంలో చెపి-*న్వ జాచిత్యానికి విరుద్దంగా వర్ణించడం 

యమో ఆపే వకోదాతాదులను మరొకవిఢంగా వర్ణించడం కూడా 

త తభవన్' “భగవన్” ఇత్యాదిసంభోదనం ఉత్తముడు మాతమే, 
మునులు మొదలైనవారి విషయంలో మా;తమే 'పయోగించాలి. రాజాదుల విష 

యంలో _పయోగించకూడదు. ఆధముడు ఈ వదాలను మున్మాదుల విషయంలో 

కూడా పభూోగించకూడడు. 'భటారకి అని ఉత్తముడు రాజాదివిషయంలళో 

నవాటిని జనక కాలాని నిక cn జాతి 

(18) అనజస్య రసానుపకారకస్య వర్ణనమ. యథా కర్పూర 

మజఖిరాాం నాయికయా, స్వాత్మనా చ కృతం వనన వర్షనమనాదృత్య 
జ లి ఆశి ట్రా 

వనివరితస? రాజా [పశంసనమ్, 
ది రా (2 (=a 

క. ఆనజ్ల స్యేతి = 'అనజస్య ఆభిధానమ్” అనేదాని ఆరం. ఆ ఆనజ్ఞస్యజ 

రకానికి ఉపకరించనిదానియొక్క, వర్ణనము. ఎట్లనగా. 'కర్నూరమంజరి” ఆనే 

సట్టకంలో నాయిక ఆయిన వి, చమలేఖా, స్వయంగా తానూశేసిన వసంతవర్ణనా న్ని 

ఆవాదరించి, దానిని విడిబివేసి, వందులు చేసిన దానిని రాజు (ప్రశంసించడం. 

ఇది రసానికి ఉపకరించేచి కాదు. అందుచేత ఆనుచితం అని అర్థం, 

వృ. “ ఈచద్చళాః” ఇతి. నాయికాపాద| వహారాదినా నాయకకోపా 

దివర్గనమ్. ఉక్తం హి హి ధ్వనికృతా- 

“అనౌచిత్యాద్భతే నాన్య దసభజ్ఞస్య కారణమ్, 

కొచిత్యోపనిబన్దస్తు రసస్యోపనిషత్పరా”. ఇతి. 
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వ్యా. ఆరవై రెండవ కారిక చివర ఉన్న “ఈద్భశాః' అనేదానికి. “నాయిక 

పాద పహారం చేయడంచేత నాయకునికి కోపం రావడంవంటివాట్ట వర్ణనం” ఆని 

అర్థం. (ఇలాంటివి అనుచితాలే). అందుచేతనే ధ్వనికారుడు (అనందవర్దనుకు 

ధ్వన్యాలోకం తృతీయో ద్యోతంలో). 

“అన్ నౌచిత్యాత్ బుతే = అనౌచిత్యం తప్ప, అన్యత్ == మరొకటి, రసభ 

= రసభంగానికి, కారణమ్ == కారణము, న = కాదు (లేదు 1 జొచిత్యోప 

చిత్యాన్ని కూర్చడం ఆయితే, రసస్య = రసంయొక్క , నః తు= ౬ పరా 

గొప్ప, ఉపనిషత్ = రహస్యం” అని చెప్పి ఉన్నాడు. 

వృ. ఇదానీం క్వచిదదోషా ఆ ప్యేతే ఇత్యుచ్యన్నై. 

కా న దోషః స్వపదేనో కావపి సంచారిణః క్వచిత్. 

వృ. యథా. 

శో బాతు క్యేన కృతత్వరా సహభువా వ్యావర్శమానా (పాయా 

తె పెర్బన్దువధూజ నస్య వచనై ర్నీ తాభీముఖ్యం పునః, 

దృష్ట్వా(గే వరమాత్తసాధ్వనరసా గౌరీ నవే సంగమే 
సంరోహత్సులకా హరేణ హసతా శిష్టా శివాయాను వః 080 

వృ. అత బాత్సుక్యశబ్ద ఇవ తదనుభావో న తథా (పతీతికృక్. 

ఆత ఏవ “దూరాదుత్పుకమ్” ఇత్యాదె ఏడా పేమాద్యనుభావానాం 

వివలితత్వాదీనామివ ఉత్సుక త్వానుభావస్య సహసా పసర జాదిరూపస్య 

తథా (పతిపత్తి కారిత్యాభావాత్ “ఉత్పుకమ్" ఇతి కృతమ్. 

వ్యా. ఇదానీమితి :. ఇప్పుడు. కొన్ని చోట్ల ఇవి దోషాలు కూడ కాదు 

ఆని చెప్పబడుచున్న వి. 

నేతి: “కొన్ని చోట్ట సంచారిభావాన్ని స్వశబ్దంతో చెప్పినా దోషం కాదు”. 

ఎట్టనగా_ 

బొత్సుక్యేతి వల రత్నావళిలోని మంగళాచర ణళ్లాకం ఇది. జాత్ఫుక్యేన = 
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కా. సంచార్యా దేర్విరుద్ధస్య బాధ్యస్యో కిరుకావహో. 

వపయోగించాడు అని ఆరం. 
శ 

పదాన్నే 
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వృ. బాధ్యత్యో కిర్న పరమదోషః యావత్ _పకృతరసపరిపోష 

కృత్, యథా- 

కో “క్వాకార్యం శశలక్ష్యుణః క్వ చ కులమ్ ఇత్యాదౌ. 8031 

వృ. ఇత వితర్కాదిషు ఉద్గతేష్వపి చినాయామేవ వి|శ్రా నిరితి 

పకృతరసపరిపోషః. 

వ్యా. సంచారీతి :._ విరుద్దస్య = విరుద్దమైన, అనగా |పకృతరసానికి 
విరోధి యైన రసానికి ఆంగ మైన, సంచార్యాదేః = సంచారిభావం మొదలైన దాని 

యొక్క, బాధ్యస్య = బాధ్యమైన దానియొక్క. (దానినిగా), ఊ కిః = చెప్పడం, 

గుణావహా _ గుణమును కలిగించేది ఆగును. 

బాధ్యత్యేనేతి వం (విరుద్దసంచార్యాదికాన్ని) బాధ్యంగా, బాధింపబడేదాని 

నిగా, నిరాకరింపబడేదానినిగా. చెప్పడం దోషం కాకపోవడమే కాకుండా (వకృత 

రసపరిపోషణం కూడా చేస్తుంది. “క్వాకార్యం” ఇత్యాదిళ్లోకం (చూ. రితి. జ్ఞా) 

ఉదాహరణం. ఇక్కడ వితర్కాదులు బయలుదేరినా చివరికి చింతయందే 

వి.శాంతి (ముగింపు) గాన పకృతరసపరిపోషం జరుగుతున్నది. 

ఏ. పె శ్లోకంలో నాలుగు పాదాలలోనూ మొదటి భాగాలలో శాంత 

సంచారిభావాలై న, శృంగారవిరోధు లైన వితర్క్మ-, మతి, శంకా, ధృతులు సూచించి 

వాటిని రెండవ భాగాలలో సూచించిన శ్చంగారాంగాలైన జెత్పుక్య-స్కృతి 

దైన్య-చింతలచెత తిరస్కరించడం జరిగింది. ఇలా చేయడందేత చివరికి చింత 

యందే పర్యవనానం జ:గి ప్రకృత మైన శృంగారరసం పరిపుష్టం ఆయింది. 

ఈ విధంగా కొన్ని చోట్ల బాధ్యబాధక భావంతో విరుద్దసంచారిభావాల కూర్పు 

దోషం కాదు అని భావం. 

శ్లో॥ పాణు క్షొమం వదనం హృదయం సరసం తవాలసం చ వపుః, 
ఆవేదయతి నితానం కేత్రయరోగం సభి హృదన,ః. $882 

వృ. ఇత్యాదౌ సాధారణత్వం పాణ్బుతాదీనామితి న విరుద్దమ్. 

వ్యా. సభిజఓ! సలీ, తవ=నీయొక్క_, నితానమ్ = మిక్కిలి, ఈ [కియా 
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నిజమె. విభూతయః = ఐశ్వర్యాలు, రమ్యాః == రమ్యమైనవి; సత్యమ్ = నిజమే, 

కిన్స = కాని, జీవితమ్ = జీవితం, మతాజ్లనా పాజ్జబజ్జలో లమ్ = యొ వనమదంేత, 

మదించిన స్రీయొక్క_ ;కీకంటి చూపు విరుపు వలె చంచల మెనది. 

ఏ. ఇక్కడ పూర్వార్గ ౦లో పురుషనిష్టళ్ళంగారానికి రామా అనే ఆలం 

= నవిభావం చెప్పబడింది. ఉత్తరార్థంలో కాంతానికి విభావమైన బివిత చాంచల్యం ట్ర 

చెప్పబడింది. ఈ రెండూ విరుద్దాలే అయినా పూర్వార్హం బాధ్యంగా చెప్పబడింది. 

కాబటి విరుదానుభావాలను చెప్పడం దోషం కాదు. శాంతపరిపోషకం అవడంచేత 
జ ది 

గుణమే. జీవితం ఉంటేనే కదా దాని సౌకర్యంకోసం స్రీ ధనాదులను సంపాదించు 

కోవాలి. జీవితం ఆతిచంచలం ఆయినప్పుడు అవన్ని ఎందుకు? ఆందుచేత రమ్య 

మెనా అవన్నీ నిష్పలాలే అని చివరికి తేలిన విషయం. ఈ విషయాన్నే చెప్ప 

తున్నాడు... ఇత్యాదా ఇతి =... “సతఃం" ఇతాాది శోకంలోని పూరాంరం (ఉత 
వి ఒ లి ఛా కిద = 

రార్టంచెత) బాధ్యంగానే, నిరాకరించబడేదిగానే చెహ్నబడింది. 
రి ల! 

(ఆశంక) పూర్వార్దపతిపాద్య మైన విషయం బాధ్యమే ఆయినా “మత్తాజ్జనా 

పాజ్లభబ్ల' ఆనే మాటలో స్రీనిష్టమెన శృంగారం పతీతం ఆవుతున్న ది, అందు 

చేత ఈ శృంగారానికీ, శాంతానికి విరోధం ఉన్నది కదా? ఇక్కడ శృంగార 

(పతీతి లేనే లేడని ఆనడానికి పిలు లేదు. ఆట్టయితే ఈ పదాన్ని (మత్తేత్యాది 

పదాన్ని) (పయోగించడం ఎందుకు? (సమాధానం) ఈ విరోధాన్ని పరి హరిస్తూ' 

సమాధానం చెప్పుతున్నాడు... బేవితాదపీతి :. అహెంగభంగం యొక్క ఆస్టిరత్వం 
జీవితంకందె కూడా, అనగా జీవితంయొక్క _అస్టిరత్యం కంటె కూడా అధిక 

మైనది అనే విషయం ప్రసిద్ధం. అందుచేత |పసిద్దమైన విరిగిపోయే (నశించి 

పోయే) స్వధావం గల ఉపమానంగా అది (గహింపబడింది. అందుచేత ఈ పదం 

శాంతరసా న్నే పోషిస్తూన్నది. ఆంతేనే కాని ఇక్కడ శృంగార పతీతి కలగడం 

లేదు. శృంగారానికి సంబంధించిన ఆంగా లేవీ (విభావాదులేవీ) లేవు కదా! 

శృంగార | పతీతియే లేసప్పుడు శృంగారశాంతాలకి ఇక్కడ విరోధం ఉన్నది. 

కదా ఆనే పశ్నకే అవకాశం లేదు. 

వి. ఇక్కడ శృంగార పతీతి కూడా ఉన్నదనే ఆభ్మిపాయంతో ఆనంద వర్ణ 

నుడు ధ్యన్యాలోకం తృతీయోద్ద్యోతంలో (80వ కారిక) ఈశ్చృంగారానికి కొంతంలో' 
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వడం ' 
మ్ t 

భూ 
జ్యా 
లా! 

ఉపక 

ద్ని 
న్ "ఉం! జకిగిం [ అ 

స 
ఠా 

వా 
— 

త 

త కిమ;లలో అభిరుచి కలిగించడం 
అలి 
భో 

కాంత.శ*ంగారాలను ఒక 

౩
 

ఏ
 

డ్డి
! e
t
 

8
 ర 29
4 

E
m
 

C
r
u
e
?
 

ww
 

0
 

గి
 

0 0 
y
e
.
 

Hh
 

a
w
 

నల
ి 
o
b
 

a
 

Ye
 

ww
 

6b
 

fh
 

జ
ి
 

S|
 

శ్
 

సం
 

గ 

ల్ లతే 0 

¥} 

ww 

ow 

m3 

5% 

9 
r 0 

A
o
 
6a 

[్ 
Y
b
 
B
w
 

త ఇక్క-డ 

రణ 

- 

ధ ఇతె (పతిపక్షగత 

డారయోసు నె రన 

వాం 
జీ 

~ 

“నుంది కడా. ఆందు 

నశ 

ణో 

క్మాశయత్వన వి 
శ 

ర వృ. వీరభయానకయో 

నన భయానకో నివేశశయితవ్యః. కా 
గాన 

త 

ఈటీ 
§ స్ 

Me 

a 

epg D je గై! 

el 

3 
16 9 

eg 
cE KR ర G A గ్ 

అబ 

wf 

h 3 

[0 
vel 

Wd 
Ya a 

ం 
1 

hh 

pn 

లి 
0 శా 

శల 

లో 

TY 9 

A 

fh 

fh 
62 DD 

౦దు,. 

మైన 
న్ 
9 ఆశ్ర ంయొక ఏకత్వము 

, సః= అది, ధిన్నసంశ్రయః = భిన్న 

3 

అ 
జారో నిబద 

ద 

౧ 

ః = విరుద మెనదో 

పతి శ్చ 
టు 

వ్యా. ఆ్మశయేతి:. ఆశయెకే 

1 

ఏడి, విరుద 
ఠి 

మలయవతీం 

య 



499 కావ్య పకాళ 

"ఆశయం కలదిగా, కార్యః = చేయదగినది. యః రసః=ఏ రసం, నైరన్నర్యేణ 

= నిరంతరత్వంచేత విరుద్ధ మో, ఆది, రసానరేణ = మరియొక రసంచేత, ఆన 

రీతః = వ్యవధానం కలదిగా, చేయదగినడి. 

ఏ. కొన్ని రసాలు వరస్పరవిరుద్ధ మైనవి. ఈ విరోధం రెండు విధాలు- 

ఆశ యవిరోధం, నైరంతర్యవిరోధం. ఒకే శయంలో రెండు రసాలు ఉండ 

జాలకపోవడం ఆశయవిరోధం. ఇక్కడ ఆశయం అనగా ఆలంబనమూ, ఆధా 

రమూ కూడ అని ఆర్థం. ఒకదాని వెంటనే మరొక రసం ఉండనప్పుడు అది 

నై రంతర్యవిరోధం. అశ యవిరోధం ఉన్న రెండు రసాలను వర్ణించేటప్పుడు 

ఒకదాని ఆశయం, (ఆలంబనం లేదా ఆధారం) వెరుగా ఉన్నట్టు చూపితే ఆ 

రనాలకు విరోధం ఉండడు. నై రంతర్యవికోధం ఉన్న రసాలను వర్ణించేటప్పుడు 

ఆ రెండింటికీ మధ్య మరొక రసాన్ని | వవేశ పెడితే విరోధం పరిహరించబడు 

తుంది, 

వాళ. విరేతిః. ఒకే ఇశ యంలో వీర.భయానక రసాలకు విరోధం. అందు 

వర్ణ భయానకరసం శ్నతువులో ఉన్నట్లు (వరం నాయకునిలో ఉన్నట్లు) 

కూర్చాలి (ఆప్పుడు విరోధం లేదు). కాంతశృంగారాలకు నై రంతర్యవిరోధం, 

అందుచేత ఆ రెండింటి మధ్యా మరొకరసం కూర్చాలి. ఉదాహరణకి నాగానందంలో 

శాంచుడైన తీమూతవాహనునికి “ఆహో గీతమ్, అహో వాద్మితమ్” ఆని (ఆహో! 

ఏమి గానం! ఏమి వాద్గనై నై పుణ్యం); అని మధ్యలో అద్భుతరసాన్ని చేర్చి తర 

వాత మలయవతి విషయంలో శృంగారం కూర్చబడింది. దీనిచేత ఆంతవర కూ 

శాంత వధానుడుగా వర్ణింపబడిన జీమూతవాహనునిలో శృంగారం వర్ణించడ ౦లో 
దోషం లేదు. 

వృ. న పరం |ప్రబన్దే, యావదేకస్మిన్నపి వాక్యే రసాన్తరవ్యవ 
'ధినా వికోధో నివర్తతే. యథా- 

శో॥ భూరేణుదిగాన్న వపారిజాత 

మాలారజోవాపీత బాహు మధా్యః, 

గాఢం కివాభిః పరిరభ్యమాణాన్ 

మరాజ్ఞనాశిష్టభుజాన రాలాః, 834 
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గ్లో గన్టిభిః కర్చలకాదుకూలై. 8, 334 (ఆ); 

ఇదా దప ప ౧లిా నో = o 
విమ నపర్యజ్యత ల ఛ్ షజ్హాః 

ర్వ్రాః స్వదేహాన్ పతితానవ పశ్యన్. 335 

వృ. ఆ|త భీభత్సశృజ్ణారయోరన్రర్వీరరసో నివేశిత :. 

వ్యా. నేతి :. ఇది కేవలం (పబంధంలోనే కాదు; ఒక వా వాక్యంలో కూడా 

(రెండు రసాల మధ్య) మరొక రసాన్ని చేర్చుడంచేత విరోధం నివరిసుంది. 

బట్టనగా_ 

భూ ఇతి :. ఇవి ధ్వన్యాలోకం తృతీయోద్దోతంలో ఉదాహరించ బడ్డాయి. 

మూడు శ్లోకాలకీ ఒక పే అన్వయం. రెండు శ్లోకాలకు ఒకే అన్వయం అయితే 

'యగ్మంి; మూడింటికి విశేషకం'; నాలుగింటికి 'కలావకంి”; అంతకు మించితే. 

'కులకంి. 

“ద్వాభ్యాం యుగ్మమితి [పోక్తం (తిధి: శ్లాతెర్వి శేషకమ్, 

కలాపకం చతుర్చిః స్యాత్త దూర్చ్వం కులకం స్మృతమ్.” 

ఆని చెప్పిన విధంగా ఇడి విశేషకం. యుద్దంలో | పాణాలు త్యజించిన 

వీరులు ఆ వుణ్యంచేత వె ంటనే స్వర్గానికి వెళ్ళి విమానాధిరూడు లె తమ (పక్క 

చేరిన ఆహ్నరసలతో ఆనందిస్తూ [కింద పడి ఉన్న తమ దేహాలను వాళ్ళు (వేళ్ళతో 

చూపుతుండగా, చూస్తు న్నట్టు వర్చిస్తూన్న శ్రా శోకాలు. తదాజఅప్పుడు, విమానపర్య 

జ్కాతలే = విమాన నములలో ఉన్న పరుపుల పె (౧ సోఫాలమీద ), నిషణ్లాః = 

కూర్చున్న, నవపారిజాతమాలారజోవాసితబాహుమధ్యాః = నూతనములైన పారి 

తాతపుష్పమాలలయందలి పుప్పాడిచేత సువాసన కలవిగా చేయబడిన బాహు 
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మధ్యములు కలవారు, సురాజ్ఞనా ి ష్టభుజాన్న రాలాః = అహృరసలచేత కౌగలించు 

కొనబడిన వక్షఃస్థలాలు కలవారు, “చ్రన్దనవారి సేకైః = మంచిగంధపు నీళ్ళ తడుపు 

గల, సుగన్టిజిః = మంచి వాసన గల, కల్వల తాదుకూలెః=క ల్పలతలయందున్న 

వటువస్తాలే కేత, సంపీజితాః=వీచబడినవారూ ఆయిన, వీరాః=వీరులు, భూరేణు 

దిగ్గాన్ = భూమియందున్న పరాగంచేత పూయబడినవీ, శివాఖిః = అఆడనక్కల 

చేత, గాఢమ్ = గాఢంగా, పకిరభ్యమాజా జాన్ = కౌగలించుకొనబడుచున్నవి, |కవ్య 

భజామ్ _ మాంసం తినే, ఖగానామ్ = పక్షులయొక్క_, సశోణితై ౩ = రకంతో 

కూడిన, పక్షెః=రెక్మ _లకెత, ఉప వీజ్యమానాన్ = వీచబడుతున్నమవీ, లలనా లీభిః 

= స్త్రీల (వేళ్ళ చెత, నిర్దిశ్వ మానౌన్ = చూపబడుతున్న ఏ అయిన, పతితాన్ = 

వడిన, స్వదేవాన్ = తమ దేహాలను, కుతూహలావి విష్టతయా = కౌతుహలంచేత 

ఆవేశించబడడ ౦0తో, కౌతుకావేశంతో. అపశ్యన్ = చూచిరి. 

వి. ఈ శ్ర కోకాలలో దేహాలకీ, వీరులకూ సంబంధించిన (ద్వీతీయాంత- (పథ 

'మాంత ) విశేషణాలు (వక్క వక్కనే చేర్చబడ్డాయి. 'భూరేణుదిగ్గాన్' మొద 

లైన దేహవిశేషణాలచేత భీభత్సపతీతి. “నవ....మధ్యాః" ఇత్యాదివీర విశేషణాల 

చేత వాటిని వినగానే శృంగారరసవతీతి కలుగుతున్నాయి. భూరేణుదిగ్గత్యాదు 

లకు, పారిజాతరజోవాసితత్వాదులకూ మూలం రణోత్సాహం. ఈ రణోత్సాహ 

(పకీతిచేత వీరరసం. ఈ విధంగా ముందు భీభత్సం, తరవాత వీరం, తరవాత 

శృంగారం ఈ విధంగా వీభత్స-శ్చంగారాల మధ్య వీరరసవ్యవధానం ఉండడం 

చేత విరుద్దర సాలమ కూర్చినందువల్ల దోషం లేదు. ఆ రెండింటిని ఒకదాని 

వెంట ఒకటి చేరిస్తేనే దోషం. ఈ విషయ మె చెబుతున్నాడు. అ|తేతి :. ఇక్కడ 

' వీభత్స శృంగారాల మధ్య వీరరసం కూర్చుబడింది. 

డ్రా, స్మర్యమాణో విరుద్దొ ఒపి సా మ్యానాథ వివక్షత :, 

అకిన్యజత్వమాప్తొ యౌ తౌ న దుష్ట పరస్పరమ్. 65 

కో! అయం స రశనోత్కరీ పినస నవిమరనః, 
Cap) | య అణాల త) 

నాభ్యూరుజఘనస్సర్శీ నీవీవిసంసనః కరః, 396 

వృ. ఏతత్ భూర్మిశవసః సమరభువి పతితం హస్త మాలోక్య 
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జినస్య, యథా వా పరః శృక్లారీ తదవలోకనాత్ స సస్పృహః తద్యళ్ 

ఏతద్దృకో మునయ ఇతి సామ్యవివక్షా. 

వ్యా. దన్నక్షతానీతి :_. ఈనిన ఆడసింహం ఆకలిచేత తన పిల్లలను 

తినడం |పారంభించగా చూచి దయచెత తన శరీరాన్నే దానికి తినడానికి సమ 

చర్చించిన జినుణ్ణి (బుద్దుణి) గూర్చి ఆంటూన్న మాటలు. భవతః నీయొక్క, 

[పోద్చిన్నసాన్టుపులకే = ఆవిర్భవించిన దట్టమైన పులకములు గల, శరీరే 

= శరీరమునందు, రక్ష మనసా = రక,మునందు మనస్సు గల, అనురాగంతో 

కూడిన మనస్సు గల అని మరొక అరం. మృగ రాజవధ్యా == ఆడ సింహం చేత, 

మృగం ఆనే పురుషజాతికి చెందిన రాజుయొక్క భార్యచేత అని మరొక ఆర్థం, 

దత్తాని = ఇవ్వబడిన, దన్నక్ష తాని = దంతక్షతాలను, కరజైః = నఖములచేత, 
విపాటితాని చ = చీల్చడాలను (దంతక్ష తములను, నఖక్షతములను ఆని కూడా 

అర్ధాలు | జాతస్పృహైః = పుట్టిన ఆసక్తి గల, మునిభిః అపి=మునులచేత కూడ, 

ఆవలోకితాని = చూడ బడి నవి. 

ఆ(లేతి ;-- ఇక్కడ కాముకుని దంతక్షతాదులు ఎట్టు చమత్కారజనక 

ములో ఆటే జినునివి కూడ. శ్చంగారి ఆయిన మరొకడు వాటిని చూడడంవల 
థా 

ఎట్లు ఆసకి కలవా డవుకాడో ఏటిని చూచిన మునులు కూడ ఆమే అని సామ్యం 

చెప్ప నిశ్చ్చయింపబడింది. 

వి. ఎవడైన ఒక కాముకుని శరీరంమీద ఉన్న దంతక్షతనఖక్షతాదులు 

చూచి శృంగారి ఆయిన ఇతరుని మనస్సులో “నాకు కూడ ఇవి లభిస్తే బాగుం 
డును” అని అభిలాష కలిగినట్టుగా జినుని శరీరంమీద సింహి ఇచ్చిన దంతక్ష 
తాదులు చూచి మునులకు “మనం హడ ఈ విదంగా దయామయ స్యరూపులం 

అవాలి” అని అభిలాష కలుగుతున్నది అనే అర్భం స్పురిస్తున్నది. దయావీర 

శృంగారరసాలకి అంగాలైన దంతక్షతాదులు ఉద్దీపనవిభావాలు. అంగాలైన వీటికి 

నామ్యవివక్ష ఉండడంచెత, అంగులైన, ముని.శృంగారిపర నిస్టాలైన దయావీర 

శృంగారాలకి కూడా సామ్యం వివక్షితం అవుతున్నది. ఈవిధంగా శృంగారరసం 

ఉపమానరూపంలో దయావీరానికి అంగ మై దానికి ఉత)_ర్షకంగా ఉంది అందు 

చేత ఇక్కడ ఈ రెండు రసాల మధ్య ఉన్న విరోధం పరిహృతం అవుతున్నది 
ఆని భావం. 



స వమోల్దాసం క్షం 

మమ్మటుడు దయావీరాన్ని ఆంగీకడించలేదు గాన ఇక్క డ కాంత _ 

శృంగారా లని గాని, వీభత్సశ్చంగారా అని కాని ,గపించడం యుకం. 

తలు వాటిని గహించి వ్యాఖ్యానించారు. 

. “అజిన-జత-మాపొ” ఆని పీన మూడవ ;పకారంలో ఒక 
జ "1 pan య్ lr 

ఏ రెండు రనాలు ఆంగంగా ఉండడం సమానమెన హోడా 
క్ 

రు సెనాపతులు ఒక రాజుకు ఆంగంగా ఉనుటు. సంభుత్వసహితుడెన 

రా 

తు 

జుకు అంగంగా ఉన? ఇటు రెండు విధాల జరగవచ్చును . మొవటి 

శ్లో కామన్యః క్షతకోమలా జవిగల(ద్రకె; సదర్భాః సలీః 
2 Nn = థి 

ఇ 

వాది ః భాతితయావకై రివ గలద్బావ్పామ్చుధెతాననాః, 

భీతా భ _ర్హృకరావలమ్బిత కరా స్వచ్చ (తు నార్యోఒధునా 

దావాగ్నిం పరితో (భమని ని పునరప్యుద్యద్వివాహా ఇవ, 

వృ. ఆత చాటుకే రాజవిషయా రతిః (పతీయతే. తత కరుణ 

ఇవ శృజారో ఒప్యజ్యమితి తయోర్న వికోధః. 
a nh 

వ్యా. కామ న్యః ఇతి ;. ఒక కవి రాజును స్తుతినూన్నాడు _ క్షత 

కోమలాజ్ఞులిగల ద క్తెః = గాయపడిన కోమలములైన ,వేళ్ళనుండి కారుతున్న 

రక్షం కల, పాతితయావకైః ఇవ పూయబడిన లత్తుక కలవి వలె ఉన్న, 

పాదై $= పొదాలతో, సదర్భాః == దర్శ లతో కూడిన, స్టలీః= స్థలములను, మెట్ట 

_వదేశముంను, కామ నః నడచి దాటుచున్న , గలద్భాష్పామ్బు ధౌతాననాః౩ా 

తున్న కన్నీటిచేత "కడిగివేయ బడిన ముఖాలు గల, ధీతాః= భయవడిన, 

క _తునార్యః = సీ గి శ! తువుల స్రీలు, అధునా = ఇప్పుడు, భ ర్భక రావలమ్బిత 

కరాః = భరలచెత పట్టుకొ నబడిన హస్తాలు కలవారై, పునః ఆపి మరల, 

ఉద్యది?వాహాోః ఇవ=జరుగుతూన్న వివాహం కలవారు వఠె, దావాగ్నిం పరితఃా 

దావాగ్నిచుట్టూ, [మని == తిరుగుచున్నారు పాదాలకు పారాయణ పెట్టుకొన్న 

వధువు, వివాహంలో లాజహోమానంతరం, భర తన చేయి పట్టుకొని ముందు 

నడవగా ఆగ్ని |పదకిణం చేస్తుంది. ఆ సమయంలో పొగకి కన్నిళ్ళు రావడం 

సహజం. ఈ విషయాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని చేసిన వర్ణన. 
లిల్లి) 
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అతేతి _ ఈ చాటుపద్యంలో రాజవిషయక మైన (కవిలో ఉన్న) రత్రి 

(పతీయమానం అవుతున్నది. దానికి కరుణరసం వలె శృంగారం కూడా అంగంగా 

ఉంది. ఈ రెండు రసాలకూ పరస్పరం విరోధం ఉన్నా ఈ రెండూ మరొక్ష 

దానికి (రతికి) ఆంగాలు అయినవి కాబట్టి విరోధం లేదు, 

ఆవ. మరొకదానికి ఆంగాలు అఆయినంతమాతంచేత సహజంగా ఉన్న 

విరోధం ఎటు పోతుంది ? అని ఆశంక కలుగవచ్చు. దానికి సమాధానం చెప్ప 
0 

తున్నాడు. 

వృ. యథా - 

శో ఏహి గచ్చ సతో తిష్ట వద మౌనం సమాచర 

ఏవమాశాగ్రహ(గ్రస్తెః (క్రీడ న్తి ధనినో ఒర్జిభిః, 889 

ఇత్య|త “ఏహీతి క్రీడ న్ని, 'గచ్చేతి క్రీడ న్లి' ఇతి [కీడనా పేక 

యోర్షమనాగమనయోర్న విరోధః. 

వ్యా. యథా ఇతి ; ఏహీతి _ ఏహి == రమ్ము; గచ్చ = వెళ్ళుము, పత 

[కిందపడుము; పాదాలకి నమస్కారం చెయ్యుము, ఉత్తిష్ట = లెమ్ము, వద = 

(ఏమి చెప్పాలో) చెప్పుము, మౌనం సమాచర = మౌనం అవలంబించుము, 

ఏవమ్ == ఇట్టు, ధనినః = ధనవంతులు, ఆశ్మాగహ్మగ సైః = ఆశ అనే [గహం 

చేత ఆవహించబడిన, అర్థిఖిః = యాచకులతో , కీడ నిజా ఆడుకొనుచున్నారు. 

ఈ శ్లోకంలో “రా అని ఆడుకుంటారు; “పో అని ఆడుకుంటారు అని 

ఆడుకోవడాన్ని అ పేక్షించిన, అనగా దానికి సాధనాలుగా, ఆంగాలుగా, ఉన్న 

గమనాగమనాలకు ఏ విధంగా విరోధం లేదో అర్రే. 

వి, గమనం, ఆగమనం అనేవి పరస్పరవిరుద్దాలు ఆయినా వాటిని 

“క్రీడని” అనే దానికి అంగాలుగా చెప్పడంచేత ఏ విధంగా విరోధం కనబడడం 

లేదో ఆప్టే సె శ్లోకంలో రతికి అంగాలు అవడంతో కరుణశ్ళంగారాల విరోధం 

తొలగిపోయింది అని ఆర్థం. 

ఆవ, ఇప్పుడు తృతీయ ప్రకారానికి సంబంధించిన రెండవ ఖిదానికి 
ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 



కామేవార్దావకాధణన ద దహాతు డురితం కావవో వ శరా కోరాను. 

వృ. ఇత త :తిపురరిపు పభావన్య కరుణః ఆజ్జమ్. తస తు 

మరుశతకంలోని మంగళ జ్ఞోకం, యః ఏ 

స్నిళ్ళతో కూడిన, ఉత్పలముల వంటి నేత 
యా 

'తిపురాసుర న్రీలచెత, ఆర్హ్జాావరాధఢః=వచ్చిగా 

[న ఆవరాధం గల, కామీవ ౨ కాముకుడు వరి, 

హసావలగ్నః = చేతులకు తగులొ; -౦టూ, వా స్తస్పర్శ చేస్తూ, శ వః= 

దూరంగా విసవవేయబడినడో, వసవమ్ 2 బలాత్కారంగా, అంశుకానమ్ == 
అద వస్తారింతమును ఆదదానః ఆపి= ,గహిసూన్నా, ఆధిహతః = కొట్టబడినదో, 

శేశేవ_ కేకశములయందడు, గ్యహ్హన్ = (గహిస్తూ, అపా నః = విదిలించుకొన 
హా శ ™ జ 

డిందో, చరణనివతితః = పాదాలమీద పడినదై, సంభ మేణ = తొందరచెత, 

= చూడబడలేదో, ఆలిజన్ = కౌగలించుకొంటూ, అవధూత: = తిరస్ప 

కించబడిందో, సః= ఆ, కామృవః == శివుని సంబంధమైన, శరాగ్నిః= బాణాగ్ని, 

మీయొక్క, దురితమ్ = పాపమును, దహతు = = కొల్చివేయగాక. 

th 1 fe EN 

వః 

ఇత చేతి ఎవి ఇక్క డ కషణరసం పర మెళ్వరుని (పభావానికి, అవగా 

మహా పభావం గల పరమేశ్వరుని గూర్చిన కవిరతికి, అంగం. దానికి శృంగారం 

అంగం. ఆయినా, అనగా కరుణకు శృంగారం అంగం అయినా, కరుణలో 

వి కాంతి లేదు కాబట్టి, కరుణతోనే ఆగిపోవడం లేదు కాబట్టి, ఆ కరుణరసం 

ఆంగమే కాని అంగి కాదు. *అథవా' ఆనేపదానికి *యతళ ఆని ఆర్థం. ఎందు 

చేతననగా పూర్వం కాముకుడు ఏ విధంగా ఆచకించేవాడో శరాగ్ని కూడా 

-ఆ విధంగానే ఆచరించినది అని శృంగారంచేత పోషించబడిన కరుణరసంచేత 
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ముఖ్యార్ధ మే బలం కలదిగా చేయబడుతున్న ది. ఈ విధంగా చాలమంది వ్యాఖ్యా 

తలు వ్యాఖ్యానించారు. కొందరు 'అథవా' అనేదానికి 'లేదా' అనే సిద్ధారాన్ని 

[గహించి, “ఇక్కడ రండు పజాలు చెప్పబడ్డాయి; మొదటి పక్షం [ప్రకారం 

కరుణకి శృంగారం ఆంగం, కరుణ రతికి అంగం; అందుచేత శృం గారంకూడా 

కరుణద్యారా రతికి అంగం అనీ, రెండవ పక్షం పకారం (“అథవా ఇత్యాది 

వాక్యంలో చెప్పిన పక్షం ద్రకారం) కరుణరసం శృంగార విశిష్ట మనీ, రతి 

శృంగార విశిష్ట కరుణవిశిష్టం అనీ ఆర్థం" అని వివరించారు. “అవ్యయానామనే 

కార్గ క త్వమ్” అనే సామాన్యోో క్రిని తీసికొని “అన్యథా” అనేదానికి “యతః అని 

అర్ధం చెప్పడం కంటె ఈ వ్యాఖ్యాన మే బాగున్నది. ఆతి[పాచీన వ్యాఖ్య అయిన, 

'సంకేతం' కూడా దీనికి అనుకూలంగా ఉంది. 

అవ. ఈ విధంగా (పభావాతిశయానికి అంగ మైన కరుణకు అంగ మెన 

శృంగారం కూడా |పభావాతిశయాంగం అని చెప్పబడింది. దీనికి న్యాయసమ్మ 

తిని చూపుతున్నాడు. 

వృ. ఊక్రం హి - 

లో “గుణః కృతాత్మసంస్కారః (ప్రధానం (ప్రతిపద్యతే, 

ప్రధానస్యోపకారె హి తథా భూయసి వర్తతే” ఇతి 

వ్యా. చెప్పబడింది కదా (ఈ విషయం ళాస్త్రకారులచేత అంగీకరించ బడింది కదా), 

గుణః ఇతి -: గుణః = అ(పధాన మైనది, కృతాత్మ సంస్కా_ రః = 

చేయబడిన తన సంస్కారము కలదై, అనగా మరొకదాని సాహాయ్యంచేత తనను 
తాను సంస్క_రించుకొని, (ప్రధానమ్=పధాన మైనదానిని, పతి పద్య తే= పొందును, 

దానిని సంస్క రించును. తథా= అట్టుచేయడంలెత, ముందు తనను తాను 

సంస్కరించుకొనడంచేత, (వధానస్య = [ప్రధాన మైనదానికి, భూయసి = అధిక 

మైన, ఉపకారే = ఉపకారమునందు, వరతే = ఉండును. 

వి. (ప్రస్తుతంలో [పభావాతిశయం (రతి) [పధానం; కరుణరసం గుణం 

(ఆ పధానం). గుణమైన కరుణరసం శృంగారర ససంబంధం ద్వారా తనను. 

కాను సంస్కరించుకొని పిమ్మట రతికి ఉపకారకంగా ఉంది. అందుచేత కరు, 
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ణకు ఆధికోపకారక త్వశ కిని ఇచ్చిన శృంగారం కూడా ఒక విధంగా రతికి 

అంగమే అని భావం. 

ఇంతవరకు _ ఒక రసానికి మరొక రసంతో విరోధం, రసాలకు పరస్పరం 

ఆంగాంగిభావం ఆనే విషయాలు చర్చించ బడ్డాయి. రసస్వరూపనిరూవణ 

సమయంలో “వేద్యాంతరసంపర్యం లేనిదే రసం” అని నిరూపించబడింది 

కదా? ఒక రసం ఉన్నప్పుడు ఇతరరసా లేవీ ఉండవు కదా ? అప్పుడు వీటికి 

విరోధిత్వచింత, అంగాంగి భావచింతా కూడ ఆర్హ రహితాలే కదా ఆని ఆశంకించు 

కొని చెపుతున్నాడు _ 

వృ. పాక్ |ప్రతిపాదితస్య రసస్య రసాన్తరేణ న వికోదః, 

నాప్య జాజ్గిభావో భవతి ఇతి రసశబ్దైనాత స్థాయిభావ ఉపలక్ష్యతే. 

ఇతి కావ్య పకాశే దోషదర్శనో నామ స ప్రమ ఉల్పాసః, 

వ్యా. వెనుక (పతిపాదించ బడిన రసానికి మరొకరసంతో విరోధం గాని 

ఆంగా౦గి భావం కాని ఉండదు. ఆందుచెత ఈ ఘట్టంలో [ప్రయోగించిన “రసి 

శబానికి లక్షణావృ త్రిచేత “'స్థాయిభావం' ఆని ఆర్డం. 
ద నాణతీ 

'బాలానందిని'అనే కావ్యప కాశాం|ధ వ్యాఖ్యానంలో 

స ప్రమోల్దాసం సంవూర్ణం 



ఆథ అషమ ఉలాసః 
(ఆ) ఛూ 

వృ. ఏవం దోషానుక్వా గుణాలంకారవివేకమాహ - 

కా యే రసస్యాజ్లినో ధర్మాః శెర్యాదయ ఇవాత్మనః, 

ఉతృ_ర్లహేతవ సె స్యు రచలసితయో గుణాః. 66 
యె జూద థి 

వృ. ఆత్మన ఏవ హి యథా శర్యాదయో నాకారస్య తథా 

రసస్యైవ మాధుర్యాదయో గుణా న వర్ణానామ్. క్యచిత్తు శౌర్యాది 

సముచితస్యాకార మహత్హ్వ్యాదేర్ణ రృనాత్ “ఆకార ఏవాస్య శూరః” ఇత్యాదె 

ర్య్యవహారాత్ , ఆన్యత ఆశూరే౬పి వితతాకృతిత్వమ్మా తేణ “శూరః” 

ఇతి క్యాపి శూరే2_ పి మూ ర్రిలాఘవమా। తేణ 'అశూరః' ఇతి అవి|శా న్హ 

[పతీతయో యథా వ్యవహర ని తద్వన్మ ధురాదివ్యష్దాకసుకు మారాది 

వర్ణానాం మధురాదివ్యవహార పవృ త్తః, అమధురాదిర సాజ్షానాం వర్ణానాం 

సౌకుమార్యాదిమా। తెణ మాధుర్యాది, మధురాదిరసోపకరణానాం తేషా 

మసౌకుమార్యాదెః ఆమాధుర్యాది రసపర్య న్తవిశా న వతీతి వన్ధ్యాః వ్యమ 

హరన్లి. ఆత ఏవ మాధుర్యాదయో రసధర్మాః సముచితైః వర్షెః 

వ్యజ్య నే; నతు వర్గమా|తా(శ్రయా:. య థైషాం వ్యజ్ఞాకత్వం తథోదా- 

హరిష్యతె. 

వ్యా. ఏవమితి _ ఈ విధంగా దోషాలను గూర్చి చెప్పి ఇప్పుడు గుణా 

లకీ ఆలంకారాలకీ ఉన్న భేదం చెపుతున్నాడు, 

వి. కావ్య లక్షణ ఘటితాలైన దోషాలను గూర్చి చెప్పిన తరవాత గుణా 
లను నిరూపించ వలసి ఉంది. అయితే కొందరు [పాచీనాలంకారికులు గుణాలకీ 

అలంకారాలకీ భేదం లేదని అన్నారు. వామనుడు మొదలైనవారు గుణాలు 
శబ్దార్థాల ధర్మా లని అంగీకరిస్తూ కావ్యానికి శోభ కలిగించేవి గుణా లనీ, ఆ 
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శోభను ఇనుమడింపచేసేవి ఆలంకారా లని ఆన్నారు, మమ్మటుడు ఆ రెండు 

మతాలనూ నిరాకరిస్తూ ముందు గుణాలకీ అలంకారాలకీ ఉన్న భేదాన్ని రెండు 

కారికలలో నిరూపిస్తున్నాడు. 

యే ఇతి _ ఆత్మనః జ ఆత్మకు, శ శెర్యాద యః ఇవ = శెర్యం మొదలైనవి 

వలె, యే= ఏవి, అజ్జినః = ఆంగియైన, రసస్య= రసంయొక్క-, ధర్మాః = 

ధర్మాలో, ఉత్కర్షహేతవః = ఆ రసంయొక్క ఉత ర్షకు కారణాలో, తే = 

అవి, అచలస్టిత యః = చలనం లేని స్టితి గల, అనగా తప్పక రసంతో సంబం 

ధించిన, గుణాః = గుణాలు. 

వి. శౌర్యం అనేది ఒక జ్ఞానవ్ శిషం. ఆది జీవాత్మధ ర్మ మే కాని అచేతన 

మెన దేహం ధర్మం కాదు. ఆదే విధంగా గుణాలు కొవ్యాత్మయైన రసం ధర్మాలు 

కాని కావ్యశరీరం అయిన శద్దార్థాల ధర్మాలు కావు. వీటివల్ల ఆయా రసాలకు 

ఉత్కంర్ష లభిస్తుంది. ఇవి తప్పక రసాలతోనే సంబంధించి ఉంటాయి. ఈ 

విధంగా “రసానికి ఉత్కంర్ష కలగడానికి హేతువులైన రసధర్మాలు గుణాలు” 

అని, లేదా “రసంతో ఆవినాభావసంబంధం ఉన్నవి గుణాలు”అని గుణాల లక్షణం 

చెప్పినట్టయింది . కొందరు వ్యాఖ్యాతలు “ఉత్క-ర్ష హేతవఃి ఆనే దానికి “కావ్యం 

యొకు ఉత్కర్షకు హేతువులు అనీ, “ఆచ లస్టితయః అనేదానికి “ఈ రసానికి 

ఈ గుణాలు ఆని నియతమైన స్టితి గలవి" అని ఆర్థం చెప్పారు. 

ఆత్మన ఇతి _ ఏ విధంగా శౌర్యం మొదలైన ధర్మాలు ఆత్మకు మాతమే 

సంబంధించి ఉంటాయో, ఆకారానికి సంబంధించినవి కావో, అడే విధంగా 

మాధుర్యాదిగుణాలు రసానికి సంబంధించినవే కాని వర్షాలకి సంబంధించినవి 

కావు. కొంతమందిలో శౌర్యాదులకు తగిన ఆకారమహ త్వం మొదలైనవి (మంచి 

ఆకారంమొద లైనవి) క కనబడడం వల్ల ఇతని ఆకారమే హరంగా ఉంది ఆని 

వ్యవహరిస్తారు (ఆంటారు) మరొకడు శూరుడు కాకపోయినా మంచి ఆకారం 

ఉండడంచేత అతణ్ణి శూరుడు అంటారు. ఇంకొకడు నిజంగా శూరుడే ఆయినా 

కేవలం ఆతని మూ ర్రిలాఘవాన్ని (చిన్న ఆకారాన్ని పట్టి) “అకూరని, ఇతడు 

శూరుడు కాడు ఆని ఆంటారు. అవ్మిళశాంతమతులు, అనగా సరియైన నిర్ణయం చేయ 

గలిగిన ధీశ క్తి లేనివాళ్ళు (పైన చెప్పినట్టు); ఏ విధంగా అనుకుంటూ ఉంటారో, 

ఆదే విధంగా ఠసం వరకూ వెళ్ళగలిగిన బుద్ధిబలం లేని వాళ్ళు (రసపర్యన్త 



504 కావ్యవ కాశ 

[వతీతివంధ్యులు) మధురాదివ్యంజకాలైన, అనగా శృంగారాది వ్యంజకా లెన, సుకుమారా 

దివర్జాలనే మధురాదులనీ,మధురాదిరసాలకు , అనగా శృంగారాది రసాలకు, వ్యంజ 

కాలు కాకపోయినా సౌకుమర్యాదులు ఉన్నంతమ్మాతంచేత కొన్ని వర్ణాలను 

మాధుర్యాదు లస్కి ఆనగా మధురాలనీ, మధురాదిర సాలకు (శృంగారాది రసాలకు) 

ఉపకరణాలుగా ఉపయోగించ పడిన వర్ణాలలో సొకుమార్యాదులు లేకపోవడం 

చేత ఆ వర్ణాలు ఆమాధుర్యాదు లనీ, మాధుర్యాది శూన్వ్యా లనీ, వ్యవహరిస్తూ 

ఉంటారు. అత ఏవ _ గుణాలు రసనియతాలు అవడ౦వల్ల , రసధర్మాలైన మాధు 

ర్యాదుల్ని తగిన వర్ణాలు వ్యంజిం పచేస్తాయి. అంతేనే కాని మాధుర్యాదు లు వర్ణా 

లని మ్మాతమే ఆశయించుకొని ఉండవు. ఇవి (వర్ణాలు) ఏ విధంగా మాధుర్యాది 

గుణవ్యంజకాలో ఉదాహరణలు చూపగలం. 

ఆవ, ఇప్పుడు అలంకారాల స్వరూపం విశదీక రిస్తున్నాడు. 

కౌ, ఉపకుర్వని. తం సనం యజ జ్లద్వా రేణ జాతు చిత్, 

హోరాదివదలంకారా స్తేఒను (ప్రాసోవమాదయః. 67 

వృ. యే వాచక వాచ్యలక్షణాజ్లాతిశ యముఖిన ముఖ్యం రసం 

సంభవినమ్ ఉపకుర్వని త్రే కణాద్యజానామ్ ఉత్క రాధానద్యారేణ శరీ 
అజాద్ అ nN ఇ 

రిణోఒపీ ఉపకారకాః హారాదయ ఇవాలజ్కారాః. య్మత తు నాస్తి 

రసః త త్రోకి వై చ్యిత్యమ్మాతపర్యవసాయినః. క్వచిత్తు సన్తమపి నోప 
కుర్వని. యథా! కమముదాహరణాని. 

చిత్ _ఒకొ),_ కప్పుడు, ఆజద్యా రేణ=ఆంగము లెన శబారాలదాంరా, హారాదివత్ _ 
hn కు ద @ 3 _ 

హారాదుల వలె, ఉపకుర్వని == ఊత్కర్ష క లదానినిగా చేసాయో, తే= అటి, అను 
— ద 

[పాసోపమాద యః = ఆను పాస, ఉపమ మొదలైనవి, అలజ్కారాః = అలం 

కొరాలు. 

యే ఇతి. ఏవి, ముఖ్యమైన సంభవి ఆయిన రసాన్ని, అనగా ముఖ్యమైన 
రసం ఉన్నట్టయితే దానిని, శద్దాలు, ఆర్థాలూ ఆనే అంగాలకు ఆతిశయం 
కలిగించడం ద్వారా, ఉత్కంర్ష కలదానినిగా చేసాయో అవి, కంఠం 
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మొదలైన అవయవాలకి ఉత్కర్ష కలిగించడం ద్వారా, శదీరికి (ఆత్మకు) ఉప 

కొరకాలుగా ఉన్న హారాదులు వలె ఆలంకారాలు, ఎక్కడైతే రసం ఉండదో 

ఆక్కడ ఆ అలంకారాలు చెప్పే విధానంలో కొంత వెచి తరం కల్పించడంలోనే 

పర్యవసానం చెందుతాయి. కొన్ని చోట్ల రసం ఉన్నా, ఒక్కొాకప్పుడు అక్కడ 

ఉన్న అలంకారాలు ఆ రసానికి ఉపకారకాలు కావు. వరసగా ఉదాహరణలు 

చూపబడుతున్నాయి. ముందు ఆలంకారం శబ్దం ద్వారా రసోపకారకం అవడానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో అపసారయ ఘనసారం కురు హారం దూర ఏవ కిం కమ తైః, 

ఆలమలమాలి మృణాలైః ఇతి వదతి దివానిశం బాలా. 3841 

వృ, ఇత్యాదౌ వాచకముఖేన, 

వ్యా. అపసారయేతి;. కుట్టనిమతంలో ఒక విరహిణి అంటూన్న మాటలు, 

ఆలి = ఓ! సఖీ! ఘనసారమ్ = కర్పూరమును, అవపసారయ == తొలగించు, 

హారమ్ = ముత్యాలహారాన్ని, దూరే ఏవ దూరమునందే, కురు == ఉంచు, 

కమలైః = పద్మాలచేత, కిమ్ = ఏమి [పయోజనం? మృణాలైః = తామరతూడుల 

చేత, అలమ్ ఆలమ్ == చాలును, చాలును. ఇతి = ఈ విధంగా, బాలా = ఆ బాల, 

దివానిశ్లమ్ == ర్యాతింబగప్పు, వదతి == పలుకుతూన్నది., గీతలో వచారాలు వద్దం 

టూన్నది. 

ఇత్యాదౌ:. ఈ మొదలైన శ్లోకాలలో వాచకం (శబ్దం) ద్వారా (దీనికి 

“అలంకారా రసముపకురుతణిఆని రాబోయే వాక్యంతో అన్వయం). కచ్తాలంకారం 

రసానికి ఉపకరిసూన్నది. 

వి. ఇక్కడ ఉన్న రేఫల కారాను వాస శబ్దాన్ని అలంకరించి, దాని ద్యారా 

విపలంభశ్ళంగారంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని వ్యంజింపచేస్తూ ఆ రసానికి ఉపకరి 

స్తూన్నది. 

అవ, ఆర్థం ద్వారా అలంకారం రసోపకారకం అవడానికి ఉదాహరణం 

“చూపుతున్నాడు. 
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శ్లో; మనోరాగ స్పీవ్రం విషమివ విసర్పత్యవిరతం, 
(ప్రమాథీ నిర్దూమం జ్వలతి విధుతః పావక ఇవ, 
హిన స్తీ (ప్రత్యజం జ్వర ఇవ గరీయానిత ఇతో, 
న మాం (త్రాతుం తాతః (ప్రభవతి న చామా న భవతీ. 

వృ. ఇత్యాదౌ వాచ్యముఖేన అలంకారె రసముపకురుతః. 

వ్యా. మాలతీమాధవంలో మాధవుని పె తీవమెన అనురాగం గల మాలతి. 

సఖీయైన లవంగికతో అంటూన్న మాటలు. మనోరాగః _ మనస్సులోని ఆను 
రాగం, తీ్మీవమ్ =త్మీవమైన, విషమివ = విషంవలె, అవిరతమ్ = విరామం 
లేకుండా, విసర్పతి = వ్యాపిస్తూన్నది. నిర్దామమ్ = ధూమం లేకుండా, విధుతః 
విసరబడిన, రగల్బబడిన, [పమాథీ= అధికంగా క్షోభనుచేస్తూన్న , పావక ఃఇవ_ు 
అగ్ని వలె, జ్వలతి = మండుచున్నది. గరీయాన్ = గొప్పదైన, జ్యరః ఇవ = 
జరం వలె, ఇతః ఇతః= ఇటు ఇటు, (పత్యజమ్ = అన్ని ఆవయవాలలోను, 
హిన సీ = పీడిస్తూన్నది. లేదా ఇతః = ఈ కారణంవల్ర, ఇతః ఈ మనోరాగం. 
నుండి అని ఆర్హంచెప్పవచ్చును. మామ్ నన్ను, (తాతుమ్ = రక్షించుటకు, 
తాత। == తండి, న (పభవతి == సమర్దుడు కాడు. అమ్బా చ == తల్లి కూడ, న 

కాదు. భవతీ = నీవు, న= కావు. 

ఆ(లేతి వు. ఇక్కడ వాచ్యముఖంచేత, ఈ విధంగా ఈ రెండు ఆలంకా 
రాలూ రసానికి ఉపక రిస్తున్నాయి. 

వి. ఇక్కడ “విషమివ” ఇత్యాద్యుపమాలంకారాలు అర్జాన్ని ఆలంకరించి 
రసానికి ఉత్క-ర్షను కలిగిసున్నాయి. ఈ విధంగా పూర్వళ్లోక ౦లో అను[పాస, 
శ శ్లోకంలో మాలోపమ రసానికి ఉత్కర్గ కలిగిస్తున్నాయి. 

అవ. రసం ఉన్నా శబ్దాలంకారం - దానికి ఉపకారకం కాకపోవడానికి 
ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో చి శే విహట్టది ణ టుట్టది సా గుణేసుం 
'పేజాను లోటది విసటది దిమ్ము హేసుం, జి థి యి 
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బోలమ్మి వటడి పవటది కవ్వబనే 
ల లు @ 

రూణేణ టుట్టది చిరం తరుణీ తరట్టి, 

“చి తే విఘటతే న (తుట్యతి సాగుజేషు 

శయ్యాసు లుఠతి విసర్పతి దిజ్ముఖిషు, 

వచనే వర్తతే [పవ ర్తతే కావ్యబన్లే 

ధ్యానేన (తుట్యతి చిరం తరుణీ (పగల్బా. 

వృ. ఇత్యాదౌ వాచక మేవ. 

వ్యా. చిత్తే ఇతి :. రాజశేఖరుడు రచించిన కర్పూర మంజరి అనే సట్టా 

కంలో రాజు కర్పూరమంజరిని గూర్చి అంటూన్న మాటలు. _పగల్భా=[పగల్బు 

రాలెన, తరుణీ = ఆ యువతి, చిత్తే = చి తమునందు, విఘటలే = దృఢ ౦గా 

ఘటితురాలు ఆవుతున్నది. స్థిరంగా ఉండిపోతూన్నది. గుణీషు = గుణాలయందు, 

న (తుట్యతి = లోపం కలది కాదు. గుణహీనురాలు కాదు. శయ్యాసు = శయ్యల 

పెన, లుఠతి = దొరలుచున్నది. దిజ్ముఖేష = దిక్కుల ముఖములయందు, విస. 

ర్పుతి = సంచరిస్తూన్నది. వచనే _ వచనమునందు, వ ర్రతే = ఉంటూన్నది. 

అనగా పేలాపనలు చేయుచున్నది. కావ్యబన్లే = కావ్యరచనయందు, పవర్రతే= 

[వవ ర్తిస్తూన్నది. చిరమ్ = చిరకాలమును, ధ్యానేన = ఆలోచనచేత, తృట్యతి= 

కృశిస్తూన్నది. 

అతేతి :. ఇక్కడ (అలంకారం) థబ్లానిక (ఊపకరిస్తూన్నది): (రాబోయే 

వాక్యంలో ఉన్న “న శ్ర ర్రసమ్' అనేది ఇక్కడ కూడా ఆన్వయిస్తుంది). రసానికి 

మాతం ఉపయోగించడం లేదు. 

వి. పె శ్లోకంలో టవర్గాను పాస (శబ్దాలాంకారం) ఉంది. ఇది శబ్దాన్ని 

మాత మే అలంకరిసూన్నది కాని ఇక్కడ విిపలంభశృంగారం ఉన్నా దానికి 

ఉపకరించడం లేదు. టవర్గం శృంగారానికి ప్రతికూల మైనది. 

అవ. రసం ఉన్నా, అర్జాలంకారం డానికి ఉపకరించకపోవడానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు, 
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శో మిలే కాపి గతే సరోరుహవనే బద్దాననె తామ్యుతి 

(క్రన్దత్సు ధ్రమరేమ వీక్ష్య దయితాసన్నం పురః సారసమ్, 
చ(క్రాహ్వేన వియోగినా బిసలతా నాస్వాదితా నోజ్జితా 

కణ్లే కేవలమర్లలేవ నిహితా జీవన్య నిర్లచ్చతః. 344 
© ౧ ౧ 

వృ. ఇత్యాదౌ వాచ్యమేవ, నతు రసమ్, అత బిసలతా న 

జీవం రోద్దుం క్షమెతి (పకృతాసనుగుణోపమా. 

వ్యా. మ్ తే ఇతి :- మి తే = సూర్యుడు, రైర్యం చెప్పే స్నేహితుడు 

ఆని కూడా అర్థం, క్యాపీ = ఎక్కడికో, గతే= వెళ్ళిపోయినవాడగుచుండ గా, సరో 

శుహవనే=పద్మ వనము, బద్దాన నే=కట్టబడిన (వాడిన) ముఖము కలదై, తామ్యకతి 

= దుఃఖించుచుండగా, మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉండగా ఆని కూడ ఆర్థం, [భమ 

రేషు = తుమ్మెదలు, (కన్సత్సు = ఆకందిస్తూండగా, పురః = ఎదుట, దయితాస 

న్నమ్ = |పియురాలికి సమీపంలో ఉన్న, సారసమ్ = సారసవక్షిని, ఏక్ష్య = 

చూచి, ఆ స్థితిలో పియురాలితో కూడి ఉన్న మరొకరిని చూడగానే విరహబాధ 
ఎక్కువ అవుతుం దని భావం, వియోగినా=వియోగం గల, చ్యకాహ్వేనజ=చ[క 

వాకంచేత, బిసలకా = తామరతూడు, నాస్వాదికా = తినబడలేదు, నోబ్టి తౌ 
విడవబడలేదు, కేవలమ్ == కేవలము, నిర్ణ్గచ్చత:ః = పై "పెకి లేచిపోతూన్న, జీవస్య 

= జీవనికి. ఆర్గలేవ = ఆడ్డగడియ వలె, కణ్టే డా కంఠమునందు, నిహితా _ 
ఉంచ బడినది, 

ఇతాగదొ ఇతి :- ఇత్యాదిస్టలాలలో అర్జాలంకారం వాచ్యాన్ని మ్మాతమే 

ఆలంకరిస్తూన్నది. రసానికి ఉపకారకంగా లేదు. ఇక్కడ బిసలత జీవనాన్ని అడ్డు 
కొనడానికి యోగ్య మైనది కాదు. అందుచేత ఈ ఉవమ (పకృతానికి ఉపయోగ 

కరంగా కూడ లేదు. 

వి. ఇక్కడ చ్మకవాకగత మైన వ్మిపలంభళ్ళంగారం ఉన్నా అర్జాలంకార 

మైన ఉపమ అర్దానికి ఉపకరిస్తూన్నది కాని వి పలంభానికి ఉపకారకంగా లేదు. 

విగహంతో బాధపడుతున్న వాళు జీవనం పోవడానికి (ప్రయత్నించాలి కానీ ఏదో 
విధంగా దానిని విలుప్పకోవడానికి కాదు. అందుచేత (వకృతరసానికి ఆనుగుణంగా 
చేదు. ” 
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వృ. ఏష వవ గుణాలంకారవిభాగః. ఏవం చ “సమవాయ 

వృత్యా శౌర్యాదయః, సంయోగవృత్తా తు హారాదయః ఇత్యస్తు గుణా 

లంకారాణాం భేదః. ఓజః[పభృతీనామ్, అను[పాసోపమాదినాం చ ఉఊభ 

యేషామపి సమవాయవృత్తా స్టితిః ఇతి గడ్డలిక్మాపవా హేణై వ ఏషాం 

భేదణో ఇత్యభిధానమసత్ . 

వ్యా. ఏష ఇతి :. ఇదే గుణాలంకావవిభాగం. ఆందుచేత (మానవుడిలో) 

గృణ్రాలు సమవాయసంబంధంతో, అనగా విడదీయరాని విధంగా, ఉంటాయి. హారా 

దులు సంయోగసంబంధంచేత ఉంటాయి. ఇదే గుణాలంకారాల భేదం ఆని లోకం 

లోని గుణాదులను గూర్చి చెప్పవచ్చును. కావ్యంలో ఓజస్సు మొదలైన గుణాలు, 

ఆను! పాసోపమాదులూ కూడా సమవాయసంబంధంతోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఏటికి 

వేదం లేదు. సంయోగసమవాయాలను వురస్కరించుకొని వీటికి భేదం చెప్పడం 

గడ్డలికా పవాహన్యాయంతో జరుగుతూన్నది” అని భామహవృత్తిలో ఉద్భటు 

డన్న మాటలు సరికావు. 

వి. పైన చెప్పిన విధంగా గుణాలు రసధర్మాలసీ, ఆలంకారాలు చంచల 

వృత్తు లనీ ఆ రెండింటికీ భేదం చెప్పడానికి ఏలున్నది. సమవాయసంయోగాలను 

పురస్కరించుకొని భేదం చెప్పడంలేదు. అందుచేత భట్లోద్భటుడు చేసిన భేదనిరా 

కరణం యుక్తం కాదు అని ఆర్థం. గడ్డలికా పవాహన్యాయం అనగా “గొత్జెల 

మంద పోకడ” అని చెప్పే న్యాయం. ఒక గొట్టె ఎటు దారి తీస్తే మిగిలిన వన్నీ 

ఆదే దారిలో వెడతాయి. 

అవ. ఇప్పుడు వామనుడు చెప్పిన భేదాన్ని నిరాకరిసున్నాడు- 

వృ. యదపు? కం “కావ్యళో భాయాః కరారో ధర్మాః గుణాః, 

తదతిశయహేతవస్తు అలంకారాః” ఇతి తదపి నయుక్రమ్ యతః కిం 

సమ సెర్షుణః కావ్యవ్యవహారః, ఉత కతిపయెః ? యది సమ స్తైః తత్కథ 

మసమ స్తగుణా గౌడి పాజఖ్బొలీ చ రీతిః కావ్యస్యాత్మా? అథ కతిపయైః; 

తతః. 
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శో అ(దావ(క (ప్రజ్వలత్యగ్నిరుచై. చః 

(పాజ్యః (ప్రోద్యన్నుల్లస త్యెష ధూమః, 945 

వృ. ఇత్యాదావో జక్మపభృతిమ గుజేమ సత్స్ఫు కావ్యవ్యవహార 

[పాపే పీః. 

శ్లో స్వరయా పే పిరననైవ దేహన వరవర్డ్నీ, 

అస్యా రదచ్చదరసో న్యక్క_రోతితరాం సుధామ్. 346 

ఇత్యాదౌ గుణనిర పేక్షా విశేషో క్రివ్యతిరకౌ కావ్యవ్యవహారస్య 

వ్యా. “కావ్యానికి కోభను కూర్చే ధర్మాలు గుణాలు; ఆ శోభను ఆతిళ 

యింపచే సేవి అలంకారాలు అని (వామనుడు) చెప్పినది కూడా యుక్తం కాదు. 

అన్ని గుకాల చేత కావ్యవ్యవహార మా లేక కొన్ని గుణాలచెతనా ? సమ స్తగుణాల 

చేత ఆయితే సమ స్తగుణాలు లేని గౌడి పాంచాలి అనే రీతులు కావ్యాత్మ ఎలా 

ఆవుతాయి . 

వి. వామనుని మతం (పకారం కావ్యానికి రీతి ఆత్మ. పదసం ఘటనా 

రూప మైన రీతి వెదర్భి, గౌడి, పాంచాలి అని మూడు విధాలు. సర్వగుణాలను 

వ్యంజింపచేసే వర్ణాలు ఉన్న రితి వెదర్శ్భి. (పన సాదాన్ని, ఓజస్సును వ్యంజింప 

చేసే వరా లున్నది గౌడి. మాధుర్య-_పసా దాలు గల వరా లున్నది పాంచాలి. 
ణి ణి 

నీవు చెప్పిన అన్ని గుణాలు ఉన్నదే కావ్యమా లేదా కొన్ని గుణాలు ఉంటే 

చాలునా అని మమ్మటుని (వశ్న. అన్ని గుణాలు ఉంటేనే కావ్యం అని అనే 

వక్ష్షంలో వైదర్భీరీతిలో అన్ని గుణాలూ ఉండడంచేత ఆరిీతి ఆత్మగా ఊన్నది 

కావ్యం అయినప్పటికీ అన్ని గుణాలూ లేని గౌడీ.పాంచాలీరీతు లున్నది కావ్యం 

అవదు కదా? 

అథేతి ;. అలా కాదు, కొన్ని గుణాలు ఉంటే చాలు అని అన్నట్టయితే 

“ఆ దావత” ఇత్యాదివాక్యంలో ఓజస్సు మొదలైన గుణాలు ఉండడంచేత దీన్ని 

కూడా కావ్యం అనవలసి వస్తుంది. ([పౌజ్యః = అత్యధిక మైన, [పోద్యన్ = పెకి 

లేస్తూన్న, ఏషః రూమః = ఈ ధూమం, ఊల్పసతి = = (పకాళిస్తూన్నది, అందుచేత, 
ఆ తజ ఈ, ఆదౌ = పర్యతంమీద, ఆగ్ని! = ఆగ్ని, ఊచ్చైః= ఉన్నతంగా, 
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[వజ్వలతి = మండుతూన్నది; అని ఈ వాక్యానికి ఆర్థం. “పర్వతో వహ్నిమాన్ 

ధూమాత్” ఆనే దానినే మరో మాటలో చెప్పడం జరిగిన సౌందర్యవిహీనమైన 

వాకంం ఇది). 
బి 

స్వరేతి: వర వర్ణిసి == ఈ సుందరాంగి, అనేన= ఈ, దేహేనైవ = దేహం 

చేతనే, స్వర్గ పా పిః = స్వర [పా పి. అస్యాః = ఈమెయొక్క-_, రదచ్చదరసః = 

ఆధరరసం, సుధామ్ = అమృతాన్ని, న్యక్క_రోతి తరామ్ == పూరి గా తిరస్కంరి 

సూన్నది . 

ఇత్యాదులలో గుణాల అపేక్ష లేకుండా విశేషో క్రి.వ్యతి రేకాలంకారాలే 

కావ్యవ్యవహారానికి 'వపయోజకాలుగా ఉన్నాయి. 

వి. పెన ఉదాహరించిన “అ[దౌ ఇత్యాదివాక్యంలో కొన్ని గుణా లున్నా 

కావ్యత్వం లేదు. అందుచేత అన్ని గుణాలూ ఉంటేనే కావ్యం అని చెప్పాలి. 

అందులో దోషం మొదటనే చెప్పబడింది. ఇంకొక దోషం ఏమనగా ఈ శ్లోకంలో 

ఒకటి రెండు గుణాలున్నా కావ్యత్వం ఆ గుణాలను పట్టి కాక పూర్వార్థంలో విశే 

షోక్యలంకారం, ఊత్తరార్లంలో వ్యతిరేకాలంకారం ఉండడంచేత లభిస్తూన్నది. 

దీనిని పట్టి గుణాలు ఉండడంవల్ల కావ్యత్యం లభించదు; అందుచేత రీతి కావ్యాత్మ 

కాదు అని తేలుతున్నది. “ఏకగుణహానికల్పనయా శేషగుణదార్ధ్యకల్పనా విశే 

షో క్రి (ఒక గుణం లోపించింది అని చెప్పడం ద్యారా మిగిలిన గుణాలకు దార్జక్థం 

కల్పించడం విశేషో క్తి) అని వామనుడు చెప్పిన విశేషోక్తిలకణం. ఇక్కడ దివ్య 
దేహం అనే ఒక గుణం లేదని చెప్పి తద్ద్వారా ఈ మెలో ఉన్న సుఖదాయకత్యం 

అత్యధికం ఆని సూచించడంచేత విశేషో క్తి, “ఉపమేయస్య గూణాతిరేకత్వం 

వ్యతి రేకః”అని వామనుడే చెప్పిన వ్యతి రేకలక్షణం. ఇకాడ ఉపమేయ మైన అధ 

రానికి సుధారసంకంచె ఆధిక్యం చెప్పడంచేత వ్యతిరేకాలంకారం., 

వృ. ఇదానీం గుణానాం భేదమాహ._ 

అ అం వ్యాప ఉద కా. మాధుర్యౌజఃప్రసాదాఖథ్యాస్త్రయ స్పై న పునర్జశ. 

వ్యా. ఇప్పుడు గుణాల భేదాన్ని (విభిన్న గుణాలను) చెపుతున్నాడు. 

మాధుర్యేతి:. మాధుర్యాజషపసాదాఖ్యాః = మాధుర్యం, ఓజస్సు, (పసాదం 
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ఆనే పేర్లు గల, తే= ఆ గుణాలు, ,తయఃడమూడు, పునః = కొని, దశడపది, 

ఆని పది కావ్యగుణాలు ఆంగీకరించాడు. దండి కావ్యాదర్శంలో _ 

“శేషః (పసాదః సమతా మాధుర్యం సుకుమారతా, 

అర్ధవ్య క్రిరుదార త్వమోజః కానిసమాధయః” (కావ్యాద. 1.41) 

అని ఈ వది గుణాలనే ఆంగీకరించాడు. ఈ పదింటిలో శ్లేష_సమతా- 

సుకుమారతా- ఓజస్సులు నాలుగూ శబ్దగుణా అనీ, (వసాద-అర్హవ్య కి _ఉదారతా. 

కాంతి.సమారులు ఐదూ ఆర్జగుణాలని, మాధుర్యం ఉభయగుణం ఆనీ ఇతడీచ్చిన 

లక్షభోదాహరణాలను పట్టి తెలుసుంది. కాని వామనుడు-“ఓజః_పసాద శ్లేష సమతా 

సమాధి మాధుర్యసౌకు మార్యో దారతార్థవ్య క్రికా న్రయః బన్టగుణా:” (8.1.4) ఆని 

ఈ వదింటిసీ శబ్దగుణాలుగా అంగీకరించి, ఇవే పేర్లతో పది ఆర్గగుణాలనుకూడా 

ఆంగీకరించాడు._“త ఏవార్దగుణా:” (1-21). ఈ విధంగా దండ్యాదుల మతం 

[ప్రకారం గుణాలు వది లేదా ఇరవై; ఆవి శద్దార్దాలకి సంబంధించినవి. ధ్వని 

సిద్దాంత స్థాపనానంతరం గుణాలు రసధర్మాలే కాని శబ్దార్ధ ధర్మాలు కావనీ, వాటి 

సంఖ్య మూడే కాని పది [లేదా ఇరవై) కాదనీ ఆనంద వర్గనాదులు సిద్దాంతీక 

రించారు. ఆ పద్దతినే అనుసరించి మమ్మటుడు “గుణాలు మూడే కాని పది కావు” 

ఆని ఇక్కడ |పతిపాదిస్తున్నాడు. ముందు ఈ మూడు గుణాల స్వరూపం నిరూ 

పించి మిగిలిన గుణాలు ఎందుకు అంగీకరించ నవసరం లేదో చెపుతాడు. 

వృ. ఏషాం (క మెణ లక్ష్షణమాహ. 

కా. ఆహ్లాదకత్వం మాధుర్యం శృజ్జారే (దుతికారణమ్. 68 
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వృ. శృజ్షారే అర్థాత్ సంభోగే, దుతిర్గలితత్వమివ. |శవ్యత్యం 

పునః ఓజః పసాదయోరపి. 

వ్యా. ఆహాదక త్వమితి వ (దుతికారణమ్ = చితం దవించడానికి కారణ 
య ఆలీ 

మెన, ఆహ్హాదక త్వమ్ = ఆనందాన్ని కలిగించకలిగి ఉండడం, మాధుర్యమ్ = 

మాధుర్యం. అది, శృజ్షారే = శృంగారంలో ఉన్నది. 

వి, “ఆహ్హాద' శబ్లాస్ని భావే ఘఇంత శబ్దంగా _గహించి, దానికి స్వార్థ 'క? 

[పత్భయం చేర్చుడంచేత “ఆహ్లాద క త్వమ్’ అనేదానికి “ఆహ్హాదము” అని ఆర్భం 

చెప్పాలి. అంతేనే కాని ఆహ్హాదం కలిగించడం అని చెప్పకూడదు. ఈ ఆహ్లాద 

కత్వం శృంగారంలో ఉన్నది ఆని చెపుతున్నాడు కదా? శృంగారం ఆహ్హాదస్వరూ 

పమే కాని ఆహాదం కలిగించేది కాదు కదా అని బాలబోధినీకారులు చెప్పినారు. 

కాని “మాధుర్యం అనగా ఆహ్హాదకత్వం. అది శృంగారంలో ఉంది అని అన్న 

ప్పుడు ఈ మాధుర్యానికీ శృంగారానికీ ఆధార.ఆదేయభావం చెప్పబడుతూన్న ది. 

గుణం రసధర్మం కదా? రసాన్నుంచి గుణాన్ని వేరుగా చూపి వ్యవహరిస్తున్నాం. 

ఆందుచేత శృంగారం ఆనందరూపమే అయినా దానికి ఆనందరూపత్వాన్ని ఇచ్చేది 

మాధుర్యం అని చెప్పడమే యుకం అని తోస్తుంది. 

వ్యా. శృజ్లార ఇతి;. అనగా సంభోగశ్ళంగారంలో, (దుతిః అనగా చితం 

కరిగిపోయినట్టు ఆయిపోవడం. (శవ్యత్వం ఆయితే ఓజః (పసాదాలలో కూడా 

ఉంది. 

వి. భామహుడు [శవ్యత్వం, అనగా వినడానికి ఇంపుగా ఉండడం, 

మాధుర్యం అని మాధుర్యానికి లక్షణం చెస్పాడు. ఈ [శవ్యత్వం ఓజః|పసాదా 

లలో కూడా ఉంది అందుచేత గ్రవ్యత్యం మాధుర్యలక్షణంగా చెప్పకూడదు అని 

భావం, 

కా. కరుణే వి(స్రలమ్చే తచ్చానే చాతిశయాన్వితమ్. 

వృ. అత్యన్న। దుతి హేతుత్వాత్. 

వ్యా. కరుణే ఇతి:. తల్ _ ఆ మాధుర్యం, కరుణే = కరుణరసంలోను, 

రిల) 
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విపలమే = విపలంభశ్ళంగారంలోను, కానే చ=కాంతరసంలోను, ఆతిశయా 

న్వితమ్ = అతిశయంతో కూడినది. 

వి. మాధుర్యం సంభోగంలో కంచె కరుణలోను, దానిలోకంటె విప్ర 

లంభలోను, దానిలోకంచె కాంతంలోను ఆతిశయంగా ఉంటుం దని అభిపాయం. 

దీనికి కారణం. అత్యన్నదుతిహేతుత్వాత్ = అధికమైన చిత్తదుతికి కారణం 

ఆవడ౦వల్ల. 

కౌ. దీప్యాత్మవిస తేర్తేతురోజో వీరరససితి. 69 
Maer. అవాలి లా (ఇ 

వృ. చిత్తస్య విసారరూపదీప్ర త్యజనక మోజః. 

కా. బీభత్సరౌ (ద్రరసయోస స్యాధిక్యం (క్రమేణ చ. 

వృ. వీరాద్చీభత్సే, తతో రౌదే సాతిశయమోజః. 

వ్యా. దిప్యాత్మేతి 3 దీప్యాత్మవిస్తృతేః = దీపి రూప మైన, (వజ్యలించడం 

వంటి రూపం గల, ఆత్మవిస్ఫతికి అనగా మనస్సు విస్తరించడానికి, హేతుః= 

హేతువైనది, ఓజః = ఓజస్సు. అది వీరరసస్టితి = వీరరసంలో ఉండేది. 

చిత స్యెతి :. చితానికి విస్తారరూవమైన పజ్యులనాన్ని కలిగించేది 

ఓజస్సు. 

వీభల్ఫేతి వు (క మేణ == |క మంచేత, తస్యజదానికి, వీభత్సర్మాదరసయో।: 

= వీభ తృరౌదరసాలలో, ఆధిక్యమ్ = ఆ ధిక్యము. 

వీరాదితి = వరంకంటె వీభత్సంలోను, దానికంటె రా్యదంలోనూ 

ఓజస్సు అధికంగా ఉంటుంది, 

కౌ. శుష్కేస్ధనాగ్నివత్ స్వచ్చజలవత్సహసెవ యః. 70 
వ్యాప్నోత్యన్యత్ [వసాదో౬సా సర్వత్ర విహితస్థితిః. 

వృ. అన్యదితి వ్యాప్యమిహ చిత్తమ్. సర్వ తేతి. సర్వేష ర'సేషు, 

సర్వాసు రచనాసు చ, 
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వ్యా. యః= ఏది, శుషేన్థనాగ్నివత్ = ఎండిపోయిన కపైను ఆగ్ని 

వలి, స్వచ్చజలవత్ = స్వచ్చమైన వసా౦న్ని జలం వలె, సహైవ = వెంటనే 

ఆన్యత్ = చిత్తమును, వ్యాహ్నాతి = వ్యాపించునో, ఆసౌ = ఇది, పసాదః చై 

[పసాదము, సర్య|త = ఆంతటా, విహితస్థితిః = చేయబడిన స్టితి గలది. 

వి. ఈ విధంగా మాధుర్యం చిత్నదుతినీ, ఓజస్సు చితదీపినీ లేదా 

విసారాన్నీ, పసాదం చితవికాసాన్ని కలిగిసా యని చెప్పినట్టయింది. 

వా. అన్యదితి :- “అన్యత్ ' అనగా ఇక్కడ “వ్యాపింపదగిన చిత్తం” 

-ఆని ఆర్లం. 'సర్వ తి అనగా “అన్ని రసాలలోను అన్ని రచనలోను' అని 
6 ~~ 

ఆర్థం 

కౌ. గుణవృత్న్యా పునప్త్పేషాం వృతి, శబ్దారయోర్యతా. గ 

వృ గుణవృత్యా ఉపచారేణ. తేషామ్ గుణానామ్ ఆకారే శౌర్య 

స్యేవ. 

వ్యా. తేషామ్ = ఆ గుణాలకు, గుణవృత్యా పునః= గౌణవృత్తి అనగా 

ఉపచారంచేత, శబారయోః = శబారాలలో, వృ తిః _ సితి, మతా = ఆంగీకరించ 
బడింది ay.) ది — థి 

గుణేతి :_ గుణవృత్యా = ఉపచారంచేత అనగా ఆరోపంగేత, తేషామ్ == 

గుణాలకు, శౌర్యాన్ని ఆకారంలో ఆరోపించి నట్టు ఈ గుణాలని శబ్దారాలలో 

ఉన్నట్లు ఆరోపించి ఇవి శదారధర్మాలు ఆని చెప్పడం జరుగుతున్నది. 
నా దథ 

వృ. కుతస్రయ ఏవ న దశ ఇత్యాహ- 

కా. కెచిదన్సర్భవన్నే్యష దోషత్యాగాత్సరే (శీతా, 

అన్యే భజన్ని దోషత్వం కు[త్రచిత్ న తతో దశ. 72 

వ్యా. మూడు గుణాలే ఎందుచేత, పది ఎందుకు కొదు ఆని ఆశంకించు 

కొని చెపుతున్నాడు. 

కేచిదితి :. కేచిత్ = కొన్ని గుణాలు, ఏమ= ఈ మూడు గుణాలలో, 

"ఆన్మర్భవన్తి = అంతర్భావం చెందుతాయి. కేచిత్ = కొన్ని గుణాలు, దోషత్యా 
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గాత్ _ దోషాభావరూపాలవడంవల, (శీతాః = అంగీకరించ బడినవి. అన్యే = 
(3) 

కొన్ని గుణాలు, కుతచిత్ = కొన్ని స్థలాలలో కొన్ని రసాలలో, కొన్ని ఉదా 
హరణలలో, దోషత్యమ్ = దోషత్యాన్ని, భజని = పొందుతాయి. తత్క-అ౦దు 
వలన, దశ = పది, న = కాడు. 

ఆవ. ముందుగా పది శబ్రగుణాలను ఆంగీకఠించవలసిన అవసరం లేదు 

ఆని చెపుతున్నాడు. 

వృ. బహూనామపి పదానామేకపదవద్భాసమానాత్మా యః శేషః, 

యశ్చారోహావరోహక మరూపః సమాధికి యా చ వికటత్వలక్షణా ఊదా 

రతా, యశ్చాజోమ్మిశితశై థిల్యాత్మా |పసాదః తేషామోజస్యన్త ర్భావః, 
పృథక్ వదత్యరూపం మాధుర్యం భజ్ఞ్యా సాకాదుపాత్తమ్. _పసాదెనార్ధ 

వ్య క్రిర్భహితా. మార్గాభేదరూపా సమతా క్వచిద్దోషః. త థాహి-“మాతజ్నాః 

కిము వల్లితైః' ఇత్యాదౌ సింహాభిదానే మసృణమార్గత్యాగో గుణః. కష్ట 

త్వ్మగామ్యత్వయోర్జుష్షతాభిధానాత్. తన్నిరాకరణేన అపారుష్యరూపం 

సొకుమార్యమ్, బాజ్జల్యరూపా కాన్మిశ్చ స్వీకృతా. ఏవం న దశ శబ్ద 

గుణాః. 

వ్యా. వామనుడు చెప్పిన శ్రష.సమాధి-ఉఊదారతా._వసాదాలు తాను పెన 

చెప్పిన ఓజస్సులో ఆంతర్గ తా లవుతాయి. వాటిని స్వతం తగుణాలుగా |గహింప 

నవసరం లేదని చెపుతున్నాడు. ఆనేకవదాలు కూడా ఒక్ష పదంలాగ భాసించడం 

అనే శేష, ఆరోహావరోహ రూపమైన సమాధి, వికటత్వరూపమైన ఉదారత, ఓజో 
మి,శిత మైన శె థిల్యం అనే స్వరూపం గల (పసాదం. విటి కన్నింటికీ ఓజస్సులో 
అంతర్భావం, 

వి. వామనుడు “మసృణత్వం శ్రేషః” (8.1.11) అని శ్రేషకు లక్షణం 

చెప్పి “అనేకవదాలు ఒకే పదంగా (చదువుతున్నప్పుడు) భాసించడం మస్ఫణ. 
త్యం" అని మస్ఫణ త్వాన్ని నిర్వచించి. 

“అస్తుత్తర స్యాం దిశి దేవతాత్మా హెమాలయో నామ నగాధిరాజఃణ్ 

ఆనే కుమారసంభవ పథ మళ్లోకాన్ని దీనికి ఉదాహరణగా ఇచ్చాడు. ఇది పెన 
చెప్పిన ఓజస్సులో ఆంతర్గతం ఆవుతుంది. 

— 
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వామనుడు సమాధికి “ఆరోహావరోహ కమః సమాధి" (8.1.18) అసి 

లక్షణం చెప్పాడు. ఆరోహం అనగా గాఢత్యం. ఆవరోహం అనగా శె థిల్యం. 

ఏటికి [కమం-ము౦దు ఆరోహం, తరవాత అవరోహం లేదా ముందు అవరోవాం 

తరవాత ఆరోహం_ ఈ ఏవిధంగా కమం, సమాధి అని సోదాహరణంగా నిరూ 

పించాడు. ఇది కూడా ఓజస్సులో అంతర్గతమే. 

ఉదారతకు “వికట త్యముదారతా' (8.1.28) అని లక్షణం చెప్పాడు. ఏది 

ఉంటే వినేవాళ్ళకి పదాలు సత్యం చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుందో ఆదే ఏకటత్వం అని 

వివరించి. 

“స్వచరణవిని షైర్నూపురై ర్నర్తకినాం 

రుణితి రణితమాసీత్తత చ్నితం కలం చ” 

ఆని వామనుడు ఉదాహరించాడు. ఆది కూడా ఓజస్సులో నే అంతర్గతం. 

వామనుని .పకారం బంధ శెథిల్యం పసాదం; “తి థిల్యం (వసాదః” 

(8.1.6). అయితే పూరి 3 థిల్యం దోషం అవుతుంది. అందుచేత ఓజోమి శిత 

మైన శై థిల్యం వనాదం అని చెప్పాలి. అప్పుడు ఇది కూడా ఓజస్సులో అంత 

రతం ఆయిపోతుంది. 

వామనుడు “పృథక్ పదత్వం మాధుర్యమ్” (8.1.21) అని మాధుర్యానికి 

లక్షణం ఇచ్చాడు, అనగా పదాలు విడివిడిగా కనబడడం. ఈ మాధుర్యం. 

మమ్మటుడు మాధుర్యాన్ని గూర్చి చెప్పేటప్పుడు 'దీనిలో సమాసాలు ఉండ 

కూడదు” అని చెప్పడంచేత దానిలో ఆంతర్గతం ఆయిపోతుంది. అనగా మాట 

లలో భేదం తప్ప వామనుడు చెప్పిన మాధుర్యమూ, మమ్మటుడు చెప్పిన మాధు 

ర్యమూ ఒక్కటే అని అర్థం. 

చదివిన వెంటనే అరం స్పషం అవడం ఆర్ల్షవ్య కి ఆని (“ఆర్థవ్య కిహేతుత్య 
® భి ఛి ఇవాలి | అజాత 

మర్తవ్య §"_8.1.24) వామనుడు చెప్పిన ఆర్లవ్య కి పేసాదంచేతనే [గ్రహించ 
వ —_ ఛు లి 

బడింది. 

వామనుడు సమతకు “మార్గా భేద: సమతా” (8.1.12) అని లక్షణం 

ఇచ్చాడు, ఏ మార్గంచేత ఉపక్రమిస్తే ఆ మార్గంచేతనే చివరివరకూ నడవడం: 
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అని ఆర్థం. ఆయితే ఈ విధమైన సమత కొన్ని చోట్ల దోషం అవుతుంది. ఎందు 

చేతననగా “మాతళ్లాః కిము” ఇత్యాది భోకంలో (చూ. 299 వ శ్లో) సింహాన్ని 

గూర్చి చెప్పినప్పుడు మృదుమార్తాన్ని త్యజించ డం గుణం. తం జించకపోతే ఆది 

దోషం అవుతుంది. 

డంచెత, ఆపారు రుష్కురు రూవమెన సౌకుమార్యం జొజ్ఞల్యరూ పమైన కాంతీ కూడా" 

సీ(కరించ బడ్డాయి. 

“ఆజరఠత్వం సౌకుమార్యమ్” (8.1.22) ఆని సొకుమార్యానికి లక్షణం 

చెప్పి వామనుడు “బంధంలో పారుష్యం లేకపోవడం సౌకుమార్యం” ఆని వివ 

రించాడు. కష్టత్వ (0, ఆనగా పారుష్యం, దోషం ఆని చెప్పడంచెత వామనుడు 

చెపిన ఈ పౌకుమార ౦ ఆపారుష్యం అన్నట్టు అయింది. ఆందుచేత ఇది కషత 
గ § శి రా అ వ్ 

రూపదోషాభావంలో అంతర్గతం. 

కాంతికి “బొజ్ఞ్యల్యం కాన్సి ౩" (8.1.25) అని లక్షణం చెప్పి వామనుడు 

“బంధంలో ఉజ్జ్వలంగా ఉండడం కాంతి" అని వివరించి “కురజ్లీనే తాలీస్త బకి తవ 

నాలీపరిసరః” అని ఉదాహరణం ఇచ్చాడు. (గామ్యత్వం దుష్టం ఆని చెప్పడం 

చెత ఈ కాంతి | గామ్యత్యరూపదోషాభావం ఆవుతుంది. ఆందుచేత దీనిని వేరుగా 

వరిగణించనక్క-ర్రేదు. 

ఈ విధంగా పది శబ్దగుణాలు లేవు; ఆనగా పది శబ్రగుణాలను ఆంగీక 

రించవలసిన వని లేదు, 

ఆవ, శజగుణాలను నిరాకరించి ఇప్పుడు ఆరగుణాలను కూడా నిరాక 
8 

శీసునా*డు. 

“పదార్థి వాక్యర చనం వాక్యార్థే చ పదాభిధా, 

పౌఢిరాక్షానసమాసొ చ సాధి ప్రాయత్వ్యమస్య చ”. 

ఇతి యా & పౌడిరిత్యుక్తం తత్ వైచ్మిత్యమాతమ్. న గుణః. తద. 

థావే౬ప్ి కావ్యవ్యహారపవృత్తే:. అపుష్టార్ధ త్వాధిక పదత్వానవీ కృత 

త్వామజ్ఞలరూ పార్టీ లగామ్యాణాం నిరా కరజేన చ సాభి పాయత్యమోజః, 
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అర్ధ వై మల్యాత్మా (పనాదః, ఉక్తివె చిత్యరూపం మాధుర్యమ్, ఆపా 

రుష్యరూపం సౌకుమార్యమ్, అ గామ్యత్వరూపా ఉదారతాచ స్వీకృతాని. 

అభిధాస్యమానస్వవావోక్ష్య్యలంకారెణ రసధ్వనిగుణీ భూత వ్యజ్ఞ్యాభ్యాం చ 

వస్తుస్వభావస్పుటత్వరూపా అర్ధవ్య క్తి! దీప్పరసత్యరూపా కాస్తిశ్చ 

స్వీకృతా- (కమకౌటిల్యోల్బణత్వొపపత్తి యోగరూపఘటనాత్మా శ్రైషోఒపి 

ఆ స్య ఆయోనేరచ్చాయాయోనేర్యా యది న భవతి దర్శనం తత్కథం 
® 

కావ్యమ్ ? ఇత్యర్థ దృష్టిరూపః సమాధిరపి న గుణః. 

కా. తేన నార్లగుణా వాచ్యాః. 
థి 

వృ, వాచ్యాః వక్త వ్యాః. 

వ్యా. పదార్ధె ఇతి :- “పదా ర్ధే= ఒక పదంచెత చెప్పదగిన అర్ధంలో (ఆర్థం 

చెప్పడానికి), వాక్యరచనమ్ = వాక్యాన్ని రచించడం, వాక్యొర్డే = వాక్యార్గము 

నందు, పదాభిధా = వదంచేత చెప్పడం, వాక్యంచేత చెప్పవలసిన అర్థాన్ని ఒక్ 

పదంతో చెప్పడం, వ్యాససమాసౌ చజవిస్తరించి చెప్పడం, సంక్షిప్తంగా చెప్పడం, 

అస్య = విశేషణంయిక సాఫీ పాయత్యమ్ = ఆభి ప్రాయంతో కూడి ఉండడం, 

| పౌఢిః = ప్రౌడి. అనగా ఈ విధంగా [పౌఢి ఐదు విధాలు. ఈ పౌఢియే ఓజస్సు 

ఆని ఏది చెప్పబడిందో అది శేవలం చెప్పే విధానంలో వై చిత్యమే కాని గుణం 

కాదు. ఆది లేకపోయినా కావ్యహ్యవహారం ఉంటూన్నది కదా. 

పెన చెప్పిన ఐదుపిధాలైన (పొఢి ఓజస్సు అనే అర్ద గుణం ఆని వామ 

నుడు చెప్పినాడు. |పౌఢిలోని మొదటి నాలుగు ఖేదాలూ కూడ వె చిత్యం 

మ్మాతమే కాని గుణం కాదు. ఇవి లేకపోయినా కావ్యాన్ని కావ్యం ఆంటూనే 

ఉన్నారు కదా. కావ్యవ్యవహారానికి హేతువు లైనవే గుణాలు అని చెప్పే వామ 

నాదుల మతం |పకారం కావ్యవ్యవహారానికి కారణం కాని ఓజస్సు (పౌఢికి 

సంబంధించిన నాలుగు భేదాలు) గుణం కాకూడదు కదా అని భావం. 

అవ. ఇప్పుడు (పౌఢిలో ఐదవ ఖేదం ఆయిన సాభిపాయత్యం, (పసాదం, 
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మాధుర్యం, సౌకుమార్యం, ఉదారతా కూడ స్వతర్శతార్థగుణాలు కావని (పతి 

పాదిస్తున్నాడు. 

అపుష్టార్గత్వేతి వం అపుష్టార త్వ. ఆధిక పదత్వ. అన వికృత త్వ- అమంగళ 

రూపాకీల.[గామ్యాలు నిరాకరించడంచేత, వీటిని దోషాలుగా పరిగణించి ఇవి త్యాజ్య 
రా హా | 

మెనవి అని చెప్పడ ంచేత (|పౌఢిలో ఐదవభేద మైన) సాభిపాతత్యరూ పమైన 

ఓజస్సు, ఆరవెమలఃరూపమెన, అనగా అపేక్షేంచిన అరాన్ని మామే పర్శిగ 
థా & ప థు 

హించడం ఆనే, (పసాదమూ, ఉ కివెచ్మిత్యరూప మైన, ఆనగా ఒకే అర్థాన్ని భంగ్యం 

తరంచెత మళ్ళీ చెప్పడం అనే, మాధుర్యమూ, ఆపారుష్యరూపమైన, అనగా పరుష 

మెన ఆరాన్సి చెప్పకపోవడం ఆనే, సౌకుమార్యమూ, ఆగామ్యత్యరూపమైన, 
Cn ®థ ol ఎ జ 

ఆనగా (గామ్యార్థం చెప్పవ లసినప్పుడు కూడ వైదగ్గ్యంతో చెప్పడం అనే, ఉదా 

రత్భ్యమూ స్వీకరింపబడిపోయినవి. 

2] భిపాయత్యం అపుషార్థత్వాభావరూపం. (ప్రసాదం అదిక పదత్యా భావ 

రూపం. మాధుర్యం అనవీకృత త్వాభావరూపం. సౌకుమార్యం ఆమంగలరూపా 

శీ లాభావరూపం. ఉదారత (గామ్మత్యాధావరూపం. ఈ విధంగా వీటిని న్వత౦్యత 
ధా 

గుణాలుగా ఆంగిక రించ వలసిన పని లేదు అని అర్థం. 

ఆభిధాస్యమానేతి ఫం వసుస్వభావస్తుటత్వరూప మైన, అనగా వస్తువుయొక 

స్వభావం స్పష్టంగా కనబడడం అనె, ఆర్థవ్య కి (దశ మోల్డాసంలో)ఇెప్పబడ నున్న 

స్యభావో క్యలంకారంచెత , దీ పరసత్యరూవ మైన కాంతి రసధ్యనిచేత గాని, 

గుణీభూతవ్యం గ్యంచెత గాని స్వీకరించ బడ తాయి. అనగా ఈ రెండూ వాటిలో 

ఆంతరతాలు అవుతాయి. 
n 

కమెతి వల ఆర్ధ గుణమైన శషకి వామనుడు “ఘటనా శేషః" (8.2.4) 

ఆని లక్షణం చెప్పి దానిని “కమకాటిల్యానుల్బణత్వోపవ త్రియోగో ఘటనా” అని 

వివరించాడు. కియల పరంవరలో కౌటిల్యం, అనగా చతురచేష్టాజనిత మైన చమ 

ల్కారం, ఆ శ్రియల ఆస్పష్టత్వ్యం (ఆ పనులు ఎందుకు చేశాడో తెలియక 

పోవడం), ఉపపత్తి, అనగా ఆ [కియాపరంవరను సమర్థించే యు కీ కలిస్తే శ్లేష 

ఆని ఆర్థం. ఈ న్! కూడ కవివైదగ్య్యాన్ని సూచించే వైచ్మిత్యం మ్నాతమే; గుణం 

కాదు. 
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అవె షమేతి ?_ ఆవై షమ్యరూపమెన సమత దోషాభావమాత మే. గుణం 

“కాదు. ఉన్మత్తుడు కానివాడు ఎవడైన ఒకటి చెప్పడానికి పారంభించి మరొక 

విషయం చెప్పతాడా ? 

ఉప కమించినదానిని ఉపసంహారంలో పరిత్యజించడం వైషమ్యం. ఇదే 

(వకమభంగం అనె దోషం. ఈ వైషమ్యం లేకపోవడమే సమత. ఆందుచేత ఇది 

[ప్రకమభంగ రూపదోషాభావమే కాసి స్వతం్యతగుణం కాదు. 

ఆర స్యేతి :_ ఆయోని కాని, అన్యచ్భాయాయోని కాని అయిన అర్థం 
® 

యొక్క_ దర్శనం కాకపోతే ఆది కావ్యం ఎలా అవుతుంది. అందుచేత ఆర దృష్షి 
0 లబ 

రూపమైన సమాధి కూడా గుణం కాదు. 

వి. వామనుడు 'సమాధి'అనే ఆర గుణానికి “ఆర్థదృష్షిః సమాధిః”(8.2-.7) 

అని లక్షణం చెప్పాడు. “ఆయోని, ఆన్యచ్చాయాయోని ఆని రెండు విధాలైన ఆర్థం 

చూడడం సమాధి” అని డాని ఆర్థం, ఆయోని అనగా కవి తాను స్వయంగా 

కల్పించిన ఆర్థం. వూర్వం కవిసంవదాయంలో లేనిది. (పాచీనక విపరంపరా 

[పాపమై కొంచెం మార్చి చెప్పబడిన ఆర్థం అన్యచ్చాయాయోని. వీటి దర్శనం 

సమాధి అని వామనుని ఆభ్మిపాయం. అయితే ఈ విధ మైన అర్థం ఏదో ఒకటి 

లేకపోతే ఇంక కావ్యం ఏమిటి? అందుచేత ఇది కావ్యస్వరూపనిర్వాహకమే కాని 
గుణం కాదు అని మమ్మటుని ఆధిపాయం. 

వ్యా. తేనేతి :. తేన= ఆ కారణంచేత, ఆర్ధ గుణాః = ఆర్షగుణాలు, న 
వాచ్యాః= చెప్పదగినవి కావు. “వాచ్యాఃి అనగా “వ క్రవ్యాః' జ వేరుగా చెప్పదగినవి 

కావు. 

కౌ, (పోకాః కబ్దగుణాశ్చ యే, 

వర్ణాః సమాసో రచనా తేషాం వ్యజ్ఞాకతామితాః, 78 

వ్యా. యే = వీ, మాధుర్యౌజఃపసాదాలనే, శబ్దగుణాః = శోబ్దగుణాలు, 

(పోకాః = చెప్పబడినవో, వా స్త్రవంలో రసధర్మాలే అయినా ఉపచారంచేత శబ్ద 

గుణాలుగా ఏవి చెప్పబడ్డాయో అని ఆర్థం, తేషామ్ == ఆ గుణాలకు, వర్దాః = 

'వర్గాలు, సమాసః = సమాసము, రచనా=రచన, వ్యజ్ఞకతామ్ =వ్యం జక త్వాన్ని, 
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ఇతాః = పొండినవి, అనగా వర్ణసమాసరచనలు ఆ గుణాలను వ్యంజింపచేసాయి;. 

ఆందుచేతనే ఆవి శబ్బగుణా లని 'వసీద్ధి ఏర్పడింది ఆని భావం. 

వృ. కే కస్య ఇతాహ- 

కా, మూర్ష్న వర్గాన్యగాః స్పర్శా ఆఅటవర్షా రజా లఘూ, 

అవృ తిర్మ శ్రవృ త్తిర్వా మాధుర్య ఘటనా తథా, 74. 

వృ. టఠడడవర్శితాః కాదయో మాన్హాః శిరసి నిజవర్గాన్యయుకాః, 
తథా రేఫణకారౌ హస్వా న్తరితావితి వర్దాః, సమాసాభావో, మధ్యమః. 

సమాసో వేతి సమాసః, తథా మాధుర్యవతీ పదా న్తరయోగేన రచనా 
మాధుర్యస్య వ్యక్షోకా. ఉదాహరణమ్- 

శో ఆనజరజ (ప్రతిమం తదజ్జం 
=f క a 

భజీభిర జీకృత మానతాజ్యాః, 
౧ గ ౧ లె 

కుర్వన్రి యూనాం సహసా య థై తాః 

స్వానాని శానాపరచి న్తనాని. 847 

Ee చే ఎ షి గి చె ఇ వ్యా. కే ఇతి: ఏవి దేనికి వ్యంజకాలో చెపుతున్నాడు. 

మూర్ని ఇతి ఏ. ఆటవరాః == టవర్గభిన్న మెనవి, మూర్ని =౪, గభాగంలో,. 
(అ గి ౧ ఇ. 0 టు 

వర్గాన్త్యగాః = వర్గాంత్యాక్షరాలను, ఆనగా క_చ._ట_త.ప వరాల చివరి ఆవరా 

లెన జ, ఇ, ణ, న, మ అనే అక్షరాలను పొందినవి అయిన, స్పర్మాః = క 'మొదలు 

మ వరకు ఉన్న ఆక్షరాలు, లఘూ=లమఘువులైన, రణాౌ=రేఫణకారాలు, అవృ త్రిః. 

= అల్వసమాసం, మధ్యవృత్తిః వా= లేదా మధ్యమసమాసం, ఆతిదీర్గం కాని 

సమాసం, తథా అట్టి, అనగా మాధుర కం గల, ఘటనా == కూర్చు, మాధుర్యే 

= మాధుర్గగుణమునందు, (వజకతామ్ ఇతాః=వంజకత్వాన్ని పొందుతాయి ). 
ల లజె లి ప్ర Al | 

పేతి;:. ట,ఠ, డ,ఢ లు మినహాయించి కాదిమాంతవర్ణాలు, శిరస్సు 

నందు (ప్రారంభంలో) తమ వర్గకు చెందిన వంచమాక్షరంతో కూడిన (స్పర్శలు. 

కాదిమాంతవర్దాలు), మరియు (హస్వాచ్చుచేత అంతరితాలెన అనగా లఘువులెన. 



ఆషమోలాసం ప్ రికి: 
ర్వ ఇ 

ఆచ్చులతో కూడిన రేఫణకారాలు, ఈ విధంగా “పెన చెప్పిన వరాలు, సమాసా 

భావం కాని, ఇక్కడ “సమాసాభావం' (అనగా ఆల్పమైనసమాసం అని ఆర్థం 

2హి+లని వ్యాఖ్యాతలు) లేదా మధ్యమసమాసం కాని అని సమాసమూ, తథా == 

ఇతరపదాలతో యోగంచేత మాధుర్యం గల, అనగా సుకుమారమైన, రచన, ఇవి 

మాధుర్భవంజకాలు. ఉదాహరణం ఎట్టనగా_ 

ఆనబజ్లైతి ;.  ఆనతాజ్ఞ్యాః = కొంచెం వంగిన శరీరం గల ఆమెయొక్య.., 

అనజ్ఞరజ్జ్ఞపతీమమ్ = మన్మథుని నృత్యసానంతో సమానమైన, తత్ =ఆ, అజ్ఞమ్. 

= శరీరము, భజ్లీభిః = (వశీకరణ హేతువు లైన) భంగిమలచేత, ఆజీకృతమ్ = 

అంగీకరించబడినది. ఆ భంగిమలు వాటంతట ఆవే వచ్చి ఈ శరీరాన్ని ఆ[శయి 

స్తున్నాయి. యథా = ఎట్టనగా, ఏతాః= ఈ భంగులు, యూనామ్ = యువకుల 

యొక్క, స్వానాని == మనస్సులను, సహసా = వెంటనే, శానాపరచి ననాని =: 

కాంతించిన ఇతరఆలోచనలు కలవాటినిగా, కుర్వ ని = చేసున్నాయి. 

వి ఇక్కడ గకారాలకీ, తకారాలకీ వాటి పంచమవర్జాలు మొదటఉన్నాయి... 

[హస్వంతో కూడిన రేఫ ఉన్నది. 'అనజ్లరజ్న పతిమమ్” అని మధ్యమసమాసం,. 

నాతిదిర్హ మైన సమాసం, “ఆజ్ఞం భజ్లిభిః అని మాధుర్యం గల రచన ఉన్నాయి. 

ఈ విధంగా ఈ శోకంలో వర్ణాలు, సమాసం,రచన ఇవన్నీ విపలంభశ్ళంగారానికి. 

ఆను గుణంగా ఉన్నాయి. 

అవ. ఓజోగుణవ్యంజకాలను చెపుతున్నాడు- 

కా యోగ ఆద్యతృతీయాభ్యామన్యయో రేణ తుల్యయోః, 
టాదిః శమో వృ తిది రం గుమృ ఉద్ధత ఓజసి. 15 వరయ 

వృ. వర్గపథమతృతీయాభ్యామ్ ఆ న్యయోః ద్వితీయచతు. 

రయోః, రేఫేణ ఆధః ఉపరి, ఉభయ్మ్యత వా; యస్యకస్య చిత్ తుల్యయో:ః 

తేన తస్యైవ సంబన్లః, టవర్గః, అర్జాత్ ఇకారవర్డితః, శకారషకారౌ, 

దీర్హసమాసః, వికటా సంఘటనా ఓజసనః. ఉదాహరణమ్- “మూర్భ్నాము 

దషృతకృత్త” ఇత్యాది. 948. 

వ్యా. యోగ ఇతి :- ఆ ద్యతృతీయా భ్యామ్ = మొదటి మూడవ వర్గాక్ష. 
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రాలతో, కగచజటడతదవబ. లతో, ఆ న్యయోః = వాటి చివరివాటికి, ద్వితీయ 

చతుర్దాక్షరాలకు, ఖఘఛరుఠరఢథథధవఖథ _లకు, యోగః = కలయిక “పుచ్చ"బద్ద' 

ఇత్యాదులు ఉదాహరణం. రేణ=రేఫతో యోగము, ఒక అక్షరానికి మొదట గాని, 

చివర గాని, రెండు [పక్కలా గాని రేఫ ఉండడం 'వ క్త! “అర్భ” “నిర్హాాద' 
అజాన్ Ch 

మొదలైనవి ఉదాహరణలు. తుల్యయోః = సమానవర్గములయొక యోగమూ, 

“దిక్కాలి 'చిత' ఇత్యాదులు ఉదాహరణం, టాదికి=ట మొదలైన నాలుగువర్దాలు, 

శషా = శకారషకారాలు, వృ త్తిదెర్యమ్ = సమాసదిర్షత్వం అనగా దీర్షసమాసం, 
ల ౪) 

ఊద్ద తః = ఉద్దత మైన, వికట మైన, గుమృః = రచన, ఇవి, ఓజసి=ఓజస్సునందు, 

వ్యష్దాక తామ్ ఇతాః = వ్యంజక త్వాన్ని పొందుతాయి. 

వర్దేతి వం వర్గ వథ మతృతీయవర్జాలతో , అ న్యయో! = ద్వితీయచ తుర్ద 

'వర్ణాలకీ, ఏవర్ణానిక్రెనా మొదట గాని, చివర గాని, రెండు [పక్కలా గాని రేఫతో 

యోగం, ఒక వర్ణానికి ఆ వర్ణంతోనే సంబంధం, టవర్గ, అనగా ణకారం మినహా 

యించిన టవర్ల, శకారషకారాలు, దీర్భస మాసం, వికటమైన సంఘటన ఇవి ఓజ 

'స్సుకు వ్యంజకాలు, 'మూర్హ్నాముద్భృత్సక్ళ త్త మొదలైన శ్లోకం (చూ. 159వ 

శోకం) ఉదాహరణం, “మూర్నామ్” 'ఉత్సర్పి' “దర్పిఆనే వదాలలో రేఫతో 
నా. టె 

పెన యోగం, 'అజ్జీ9' ఆనే పదంలో చివర యోగం, “ఉద్వ్భు త కృత) అనే 

పదాలలో తకారానికి తకారంతో యోగం, *ఈశి “పిథుని కద్దాలలో శకారం, 

'దోష్టామ్' అనే వదంలో షకారం, సమాసదైైర్హ్యం, ఉద్ధత మైన రచన ఈ శ్లోకంలో 
స్పష్టంగా ఊన్నాయి. “వటురట్టతూ్కూూరధారః కుఠారః” ఇత్యాదులలో టవర్ల 

ప్రయోగం. 

అవ, | పసాదాన్ని గూర్చి చెపుతున్నాడు. 

కా. (శ్రుతిమా్యకేణ శబ్దాత్తు యేనార్భప్రత్యయో భవేత్, 
సాధారణః సమ(గాణాం స (ప్రసాదో గుణో మతః. 76 

వృ. సమ్మ గాణాం రసానాం సంఘటనానాం చ. ఉదాహరణమ్. 

ఖో పరిమ్హానం పీన స్తనజఘనసంగాదుభయత 

స్తనోర్మధ్యస్యా న్తః పరిమిలనమ (ప్రాప్య హరితమ్, 



ఆషమోలాసం 
59, 

అ య 

ఇదం వ్య స్తన్యాసం శ్షథభుజలతాకేపవలనై 

కృళా జ్యాః సంతాపం వదతి విసిసిషత్రశయనమ్. 349 

వ్యా. (శులీతి ;. యేన = దేనిచేత, శబ్లాత్ = శద్దింవల్ల, [శుతిమ్మాతెణ = 

వినినంతమా[తంచేతనే, ఆర్థపత్యయః = ఆర్థ జ్ఞానం, భవేత్ = అగునో, సః= 

ఆది, సమ్మగాణామ్ = అన్నింటికీ, సాధారణ: = సాధారణ మైన, పసాదః గుణః 

= [పసాదగుణంగా, మతః = చెప్పబడినడి. 

సమ్మగాణామితి :- సమ్మగాణామ్ = సమస్తమైన రసాలకి, సంఘటనలకు 

కూడ అని ఆర్థం. ఉదాహరణం ఎట్టనగా. 

పరివ్థానమితి :- రత్నావళిలో సాగరికను గూర్చి రాజు అంటూన్న 

మాటలు. పీన సనజఘనసంగాత్ = బలిసిన సనాలయొక్క. జఘనంయొక)_ 

సంబంధవల్ద, ఉభయతః = ఆ రెండూ ఆనిన రెండు చోట్టయందు, పరిమ్హానమ్ = 

వాడిపోయినడీ, తనోః = కృశించిన, మధ్యస్య = నడుముయొక , ఇ న్తః: = మధ్య 

యందు, పరిమిలనమ్ == (శరీరంతో) సంబంధాన్ని, ఆపాప్య = పొందక, హరి 

తమ్ = ఆకుపచ్చగా ఉన్నదీ, క్షథ భుజలతా క్నేపవలనైః=కిథిలంగా (పట్టులేకుండా) 

భుజలతలను పడవేయడంచేత, “దొర్హడాలచేకా, వ్య స్తన్యాసమ్తారుమారు చేయ 

బడిన కూర్పు గలదీ ఆయిన, బిసినీవ తశయనమ్ = తామరాకుల శయనం, 

కృళాజ్ష్యాః = సన్నని శరీరం గల ఆమయొక్క, సంతాపమ్=సంతాపాన్ని, వదతి: 

= చెప్పుచున్నది. 

వి. ఈ శ్లోకంలో అన్వయానుగుణంగా పదాల కూర్పు ఉన్నది. అందు 

చేత చదివిన వెంటనే అర్జజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇది [పసాదం.“సంగాత్త్సృశాజ్ఞ్యాః” 

ఇత్యాదులలో మాధురా;నికి “తగిన వర్గాలు, మధ్యమసమాసం, అనుద్ధత మైన రచన 

ఉన్నాయి. ఇది భృంగారరసానికి సంబంధించిన (పసాదం. 

వృ. యద్యపి గుణపరతన్హా9ః సంఘటనాదయః, తథాపి- 

కా, వక్సృవాచ్యప్రబన్హానామౌచిత్యన క్వచిత్ క్వచిత్ , 

రచనావృ తివర్లానా మన్యథాత్వమపీష్య తే. 1 
—_ ద 
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వ్యా- యద్యపీతి :. సంఘటనాదులు, సంఘటన. వర్ల. సమాసాలు, గుజాదీ 

నాలే అయినా, గుణాలను పట్టి కూర్చువలసీనవె ఆయినా. 

వ క్రితి : _ క్వచిత్ = కొన్నిచోట్ల, వ కృృవాచ్య_పబన్దానామ్ = వక్క 

యొక్క, వాచ్యంయొక్క-, ఆనగా కవి చెపే బ్బ అర్భంయొక్క-, [పబంధంయొక్క, 

జాచిత్యేన = బాచిత్యంచేత, రచనావృత్తి వర్దానామ్ = సంఘటనకు, సమాసానికి, 

వరాలకీ, అన్యధాత్యమ్= మరొక విధంగా ఉండడం కూడ, ఇష్యతే= ఆంగీకరించ 
ల ము 

బడుతుంది. 

రచనాదులు గుణవ్యంజకా అనేది సామాన్యంగా చెప్పిన విషయం. వక్త, 

ఆర్థం, పబంధం, ఏటిని పట్టి రచనాదులు, గుణాలకు విరుద్దంగా ఉండే అవకాశం 

ఉంది. ఆందుచేత రచనాదులు గుణవ్యంజకా లనే నియమం వక్త మొద లైనవాటి 

కొచిత్యానికి భంగం కలగ నప్పుడే అసి అర్ధం. 

వృ. క్వచిద్వాచ్యపబన్లా పేక్షయా వకౌ9చిత్యాదేవ రచనాదియః. 

యథా. 

శో మనాయసార్లవామృఃప్పుతకుహరచలన్మన్లర ధ్వానధీరః 
Ra) (cu par >= ౧ a) 

కోణాఘాతేషు గర్డ తలయఘనఘటాన్యోన్యసంఘట్టచణ్ఞః, 

కృషా[కో ధా గదూతః కురుకులనిధనో త్పాతనిరాత వాత: 
ణ యె 

కేనాస్మత్సింహనాద ప్రతిరసితసఖో దున్దుభిస్తాడితో సౌ, 

వృ. ఆత హి న వాచ్యం డోధాదివ్యజ్ఞాకమ్. ఆభినేయార్గం చ 

'కావ్యమితి తత్పతికూలా ఉద్దతా రచనాదయః. వక్తా చాత సీమ సేనః, 

వ్యా. క్వచిదితి :. కొన్ని చోట్ల వాచ్య-[పబంధాల అసేష లేకుండానే 

“అనగా వాచంమెన విషయం ,వబంధమూ ఎటా ఉన్నా, వకయొక;.. జొచిత్యాని 

వట్టి రచనాదులు ఉంటాయి. ఎట్టనగా. 

మనైేతి :- వేశీసంవారంలో రణరంగంనుంచి బయలుదేరిన దుందుభి 

ధ్వనిని విని భీమ సేనుడు (పశ్నిసూన్నాడు- “మన్లా........ ధీరః”. మన్గ == మథించ 
డంచేత, ఆయ స = కోభింపచేయబడినది, అర్లీ. సము దంయెకి. అమృః 
= ఉదకంతో, ప్రత = వ్యా ప్రములైన, కుహరజైగుహలు గల, చలత్ = చలించు 



-ఆవమోలాసం ర్ ర” 
అ (అ) 

చున్న, మన్గర = మందరపర్వతంయొక్క, ధ్వానజ ధ్వని వలె, ధీరః=ధీరమూ, 
కోణామాతేషు = దండంచేత కొట్టడములయందు (దండంతో కొట్టినప్పుడు), 

*గరడ్ _....... చణఃి”. గర్లత్ = గర్హిసూన్న, [పలయ = [పలయకాలమునందలి, 
జ Qa జ బై అలి 

ఘనఘటా = మేఘసముదాయంయొక,, అన్యోన్మసంభఘట్ట=పరస్పరమూ ఢీకొన 
ఇ న డం వలె, చణ్బః= తీవమూ, కృష్ణా కోధాగ దూతః == దౌపడియొక్క_ [కోధం 

యొక్క ముందు పంపబడిన దూత, కురుకులనిధ నోత్సాతనిర్హాత వాతః = కురు 

వంశవినాశాన్ని సూచించే ఉత్పాతరూప మైన నిర్దాతవాయువు; రాబోయే వినా 

శాన్ని సూచించేది “ఉత్పాతం”. మేఘవాయువుల సంఘట్టనంవల్ల పుట్టిన అశుభ 

సూచకమైన శబ్దం “నిర్హాతం”. అస్మత్సింహనాద్మపతిరసితసఖ: = మా సింహ 

నాద్యపతిధ్వనికి మ్మితము, అనగా పతిధ్వనితో సమానము, ఆయిన, ఆసౌ = ఆ, 

దున్లుభిః = దుందుభి, కేన. ఎవనిచేత, తాడితః=-కొట్టబడినది, మోగించ బడింది? 

ఆతెతి :_ ఇక్కడ వాచ్యమెన అర్ధం [కోధాదులను వ్యంజింపచే సేది కాదు. 

కావ్యం అభినయించదగిన ఆర్థం కలది, చతుర్విధాభినయం ద్వారా ఆర్లాన్ని 

బోధించవలసిన నాటకాది [పబంధాలలో దీర్షసమాసాద్మిపయోగంవల్ల అర్హ్మపతీతి 

శీ ఘంగా కలగదు ఆని అరం, అందుచేత ఇక్కడ ఉన్న రచనాదులు వీటికి 

(పతికూలంగా నే ఉన్నాయి. అయినా ఇక్క-డ వక్ర కీమసేనుడు ఆవడంచేత 

ఇలాంటి రచన యు కమే. 

వృ. 'క్వచిద్వ కృ(పబన్ధాన పేక్షయా వాచ్యౌాచిత్యాదేవ రచనా 

దయః. యథా- 

శ్వో॥ (పౌఢచ్చేదానురూపోచ్చలనరయభవ తైైంహి కేయోపఘాత 
(తాసాకృ ష్టాశ్వతిర్యగ్వలిత రవిర థేనారుణే నేక్యమాణమ్, 

కుర్వతీ కాకుత్త్సవీర్యస్తుతిమిన మరుతాం కన్లరారన్లిభాజాం 
(ou అవి ల ఢి 

భాంకారె ర్భీమమేతన్ని పతతి వియత; కుమృకరోత్తమా జమ్. 
౬... ౯3 ని * 

వ్యా. క్వచిదితి :. కొన్నిచోట్ల రచనాదులు,వ క్ర అ పేక్ష గాని, ప్రబంధం 

ఆపేక్ష గాని లేకుండా వాచ్యమైన అర్థం జాచిత్యాన్నిపట్లి ఉంటాయి. ఎట్లనగా. 
న్ అ రా 

పౌఢేతి :. ఇది 'ఛలితరామంి అనే నాటకంలోని పద్యం ఆని ఆంటారు. 
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“పౌఢ.... ఇఇ రథేన” ప్రౌఢ = (పౌఢమైన, వేగంతో కూడిన, చేద = చేదించ 

డానికి, ఆనురూవ = తగిన, ఉచ్చలనరయ = పెకి ఎగిరే వేగంవల్ల, భవత్ = 

కలిగిన, -సైంహికేయోఫఘాత్మతాస = రాహ్వాకమణం వల భయంచేత, ఆకృష్ణ 

= వెనుకకు లాగబడిన, అశ్వ = గుణాల చేత, తిర్యగ్వలిత — అడ్డంగా (తిప్ప 

బడిన, రథేన = రథం గల, అరుణేన = సూర్యునిచెత, ఈక్ష్యమాణమ్ = చూడ 

బడుతూన్న దీ, కన్ల్గరారన్లిభాజామ్ = కంఠరం|ధాలను పొందిన, రంధాలలో , పచే 
0 ద (టా 

శించిన, మరుతామ్ = వాయువులయొక్క, భాంకారైః = భాంకారాలచేత, కాకుత్స్స 

వీర్యస్తుతిమ్ = శ్రీరాముని పరాకమంయొక్క సుతిని, కుర్వత్ ఇవ = చేస్తూన్నదా 

అన్నట్లు ఉన్న, ఏతత్ = ఈ, కుమృకర్ణోత్తమాజ్ఞమ్ = కుంభకరుని శిరస్సు, 
రా అ — n మా 

వియతః _ ఆకాశంనుండి, నిపతతి == పడుచున్న ది. 

వి. ఇక్తడ వక వెతాళికుడు. |పబంధం అభినేయాత్మ కం. అందుచేత 

దీర్హసమాసాలతో ఉద్ద తరచన యుక్రం కాదు. ఆయినా కుంభకర్ణుని శిరస్సు 

భయంకరం ఆయినది అవడంచేత వర్ణించబడే దాని జాద్దత్యానికి అనుగుణంగా 

ఉద్ధత రచ నాదులు చేయ బడ్డాయి. 

వృ. క్వచిద్వ కృవాచ్యాన పేక్షాః (పబన్హో చితా ఏవ తే. తథాహి- 

ఆఖ్యాయికాయాం శృజ్ణారే౭_పి న మసృణవర్ణాదయః. కథాయాం 

రౌ దేఒపి నాత్య న్తముద్ధతాః నాటకాదౌ రౌదేఒపి న దీర్షసమాసాదయః. 

ఏవమన్యదప్యౌచిత్యమ్ అనుస ర్తవ్యమ్. 

ఇతి కావ్యప్రకాశే గుణాలంకార భేదనియత గుణనిర్ణయో నామ 

అషమ ఉలాసః; 
చు రా 

వ్యా. క్యచిదితి :_ కొన్ని చోట్ల ఆ రచనాదులు వ కృవాచ్యాల అపేక్ష 

లేకుండా, |పబంధానికి ఉచితంగా ఉండే టట్టు కూర్చుబడతాయి. ఎట్లన గా- ఆఖ్యా 

యికలో శృంగారరసం వ్యంగ్యం అయినప్పుడు కూడా మృదు వర్ణాదులు (పయో 

గించబడవు. కథలో రౌదరసంలో కూడా అంతగా ఉద్దత మైన రచనాదులు 

ఉండవు. నాటకాదులలో రౌ[దంలో కూడా దీర్భసమాసాదులు ఉండవు. ఈ విధంగా 

ఇతరమైన బౌచిత్యాన్ని కూడా పాటించాలి. 
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'ఆఖ్యాయిక ' 'కథి ఆనేవి గద్య కావ్యభేదాలు. బాణాదుల హర్షచరితాదులు 

ఆఖ్యాయికలు. బాణాదుల కాదంబర్యాదులు కథలు. వీటి లక్షణాదులు భామహ 

కావ్యాలంకార. కావ్యాదర్శ-సాహిత్యదర్పణాదులనుండి తెలుసుకొనవచ్చును. విటి 

లక్షణాలను పట్టి రచనాదులు ఉండాలి ఆని ఆర్థం. దృశ్యకావ్యాలైన నాటకాదుల్లో 

కూడా ర్ఫుటిత్యర్గసూ ర్రివిఘాతకా లవడ ంజేత దీర్గసమాసాదులు ఉపయోగించ 

కూడదు అసి ఆర్థం. 

“బాలానందిని' అను కావ్య(పకాశవ్యాఖ్యానంలో గుణాలంకార భేద-.నియత 
గుణనిర్ణయం అనే అష్టమోల్లాసం సమాప్తం. 



అథ నవమ ఉల్లాసః 

వృ. గుణవివేచనే కృతే అలంకారాః |పాపావసరాః ఇతి సం పతి 

శ బ్లాలంకారానాహ- 

కా, యదు క్తమన్యథా వాక్యమన్యథాన్యేన యోజ్యతె, 
శ్రేషేణ కాక్యా వా జేయా సా వ(క్రో క్తి స్తథా ద్విధా. 19 

వృ. తథేతి శ్రేషవకో కక్రిః కాకువ[కో _క్తిశ్చ. 

వ్యా. గుణేతి ;.. గుణాల వివేచనం చేసిన పిమ్మట ఆలంకారాలను గూర్చి 

చెప్పవలసి ఉంది. అందుచేత ఇప్పుడు శబ్బాలంకారాలను చెపుతున్నాడు. 

యదితి :. (ఒక వ క్రచేత), అన్యథా = మరియొక అభి పాయంచేత, 

ఉ కమ్ = చెప్పబడిన, యత్ _ ఏ, వాక్యమ్ = వాక్యం, అన్యేన = మరియొకని 

చేత, శ్రేషేణ = శ్రేషచేత గాని, కాక్యా వా = కాకుస్యరంచేత గాని, అన్యథా == 

మరియొక విధంగా, యోజ్యతే = కూర్చబడుతుందో, దానికి మరొక విధంగా అరం 

చెప్పబడుతుంది అని అరం, సా= అది, తథా= ఆ విధంగా, అనగాశ్లష మూల 

కమూ, కాకుమూలకమూ ఆని, ద్విధా = రెండు విధములు. 

తథేతి :_ తథా ఆనగా శ్లేషవక్రో క్రి కాకువకో క్రి ఆని అర్థం, 

వృ. తత్ర పదభజ్లశ్లేషేణ యథా- 

కొ ॥నారీణామనుకూలమాచరసి చేజ్ఞానాసి కశ్చేతనో 
వామానాం [పియమాదధాతి హితకృనైష్నవాబలానాం భవాన్, 

యుక్తం కిం హితక ర్రనం నను బలాభావ (ప్రసిద్ధాత్మనః 

సామర్థ్యం భవతః పురన్దర మత చ్చేదం విధాతుం కుతః. 852 

వ్యా సభంగపదశేష, అభంగపద శేష అని శేష రెండు విధాలు. ఆందు 
వ) య య 



నవమోలాసం ఫ్ స్త్! 

చేత శ్చేషమూలకవ్మకో క్తి కూడ రెండు విధాలు. 

త తేతి ఏ. వాటిలో పదభంగ శేషవకోక్రికి ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

నారీణామ్తి :. నారీణామ్ = స్రీలకు: అనుకూలమ్ = అనుకూలంగా, ఆచ 

రసి చేత్ = ఆచరించినట్టయితే, జానాసీ=నీవు ఎరుగుదువు. నీవు విజ్ఞాడవు, విజ్ఞా 

డైనవాడే స్రీలకు అనుకూలంగా (పవ ర్తించుకుంటాడు అని భావం. ఇది వక్త అభి 

(పాయం. దీనికి. “ఆరీణామ్ = శ్యతువులకు, అనుకూలమ్ = అనుకూలంగా, నాచ 

రసి చేత్ = (నువ్వు ఆచరించకపోతే, జానాసి" అని అర్దం [గ్రహించి [శోత 

ఆంటున్నాడు- చేతనఃజజ్ఞానవంతుడు, కః==ఎవడు, వామానామ్=(పతికూలంగా 

ఉన్న వాళ్ళకి, (క తువులకు), [పీయమ్ = (పీయమును, ఆదధాతి = చేయును ? 

“వామానామ్' అనే పదానికి 'న్రీలకు' అని ఆర్థం గహించి మొదటివాడు మళ్ళీ 

ఆంటున్నాడు_ భవాన్ = నివు, ఆబలానామ్ = స్రీలకు, హితకృత్ = హితం చేసే 

వాడవు, నెవ=కావు. రెండవవాడు “అబలానామ్' అనే వదానికి “బలంలేనివాళ్లకు" 

అనీ, “హితకృత్' అనే వదానికి “హితం కృ నతీతి హితకృత్” అనే వ్మిగవహంచేత 
హితాన్ని చేదించేవా డనీ అర్థం గహించి అంటున్నాడు- ననుజఓయీ! బలాభావ 

ద్రసిద్దాత్మనః = బలం లేకపోవడంచేత సిద్ధ మెన స్వరూపంకలవానియొక,., 

అనగా బలం లేనివాడుగా (పసిద్దు డెన వానియొక్క-, హితక ర్తనమ్ = హితాన్ని 

చెదించడం, కిం యు కమ్ = యుకమా? మొదటివాడు బలాభావ, పసిద్ధాత్మ నః= 

బలాసురుని ఆభావంచేత, బలాసురుణ్ణి సంహరించడంచేత (పసిర్భమైన ఇం్యదుని 

యొక్క హితక ర్రనం అని అర్థం (గహించి ఆంటున్నాడు _ పుర నరమతచ్చెదమ్ 

= దేవేందునికి ఇష్టమైనదాని శేదమును, విధాతుమ్=చెయుటకు, భవతః=నీకు, 
సామర్శ మ్ == సామర్థ్యం, కుతః = ఎట్టు ? 

వి. ఇక్కడ వక్ర ఒక ఆధి! పాయంతో చెప్పిన వాక్సానికి శ్రోత మరొక 

అర్థం కల్పించడంచేత వకో క్యలంకారం. “నారీణామ్' ఇత్యాదిపదాలకు రెండేసి 

ఆరాలు ఉండడంచేత శేష. అందుచేత ఇది శ్రేషమూలకవ కో క్తి. “నారిణామ్” 

“అబలానామ్' ఆనేపదాలలో సభంగ శ్లేష .'నారీ' “అబలా పదాలురూఢి చేత త్రీ అనే 

ఆర్ధం బోధిస్తాయి. 'న__ ఆరీణామ్” “న విద్యతే బలం యేషామ్' అనే వ్యుత్పత్తి 

చెత ఈ పదాలు విడ గొట్టి మరొక అర్థం చెప్పడంచేత సభంగ శ్లేష (పదాల విరుపు 

వల్ల ఏర్పడిన శైష. ఒకవిధంగా “హితకృత్” ఆనేదానిలో కూడ, 'కృ'ధాతువును 

గహించి 'హితం కరోతీతి హితకృత్ 'అని, 'కృన్న' ధాతువును [గహించి “హితం 



ఫ్శ్రిల కావ్య పకాశః 

కృ నతీతి హితకృత్' అన్ వెప్పడంచత సభంగ శ్లేషయే. వీటిని పట్టి ఇది సభంగ 

శేషమూలకవ:కో కి. 
ళా కా తానీ 

వృ. ఆభజ్ల క్ల షేణ యథా 

కో! అహో కే నేదృశీ బుదిరారుకా తవ నిర్మితా, 
గ “ధది 

(తిగుణా [శూయతె బుద్దిర్న తు దారుమయీ క్వచిత్, 858 

ఆహోఖఇతి :. అహో = ఏమి ఆశ్చర్యము! తవ == నీయొక్క, దారుణా= 

దారుణ మైన, ఈదృకశీ=ఇట్టి, బుద్దిః = బుద్ది, కేన=ఎవనిచేత, కల్పితాజకల్పించ 

బడింది ? |తిగుణా= స త్వరజస్తమోగుణా లనే మూడు గుణాలు గల, లేదా. 

సూక్ష్మంగా |గహించడం, శ్మీఘంగా [గహించడం, [గహించినదానిని |గహించ 

డం ఆనే మూడు గుణాలు గలదిగా, బుద్ధిః = బుద్ది, శూయతే=వినబడుతున్నది. 
తు కాని, దారుమయీ = కజ్జతో చేసినది, క్వచిత్ = ఎక్కడా కూడ, నజ 

వినబడదు. 

వి. ఇక్కడ మొదటి వక 'దారుణా” అనే పదాన్ని ఆకారాంతస్త్రీలింగ 

శబ్దంగా “దారుణ మైన” అనే అర్థంలో పయోగించాడు. (పతివ క్ర దాన్ని “దారు” 

శబ్దతృతీ యెక వచ నాంతంగా గ్రహించి 'కట్హచెతి అనే ఆర్థం తీసికొని వ, కీకరించి 

సమాధానం చెప్పాడు. 'దారుణా' పదాన్ని విరవకుండానే రెండర్భాలు చెప్పడం. 

చేత అభంగ శ్లేష- ఈ విధంగా ఇది ఆభంగ శ్లేషమూలక వ కో క్యలంకారం. 

వృ. కాక్యా యథా - 

శ్లో॥ గురుజనపరతం(త్రతయా దూరతరం దేశముద్యతో గన్లుమ్, 
అలికులకోకిలలలి తే నైష్యతి సఖి సురభినమయే=సౌ. 854 

వా. కాకువుచేత వ్యకోక్తి ఎటనగా - 
అత యా 

గుర్వితి _ నాయకుడు |పవాసానికి వెళ్ళబోవుచుండగా నాయిక ఆమె 

సఖురాలు అనుకుంటూన్నమాట లివి. ముందు ఈమాటలు నాయిక పలకగా 

ఈ మాటలే సఖురాలు సమాధానంగా చెపుతూన్నది. సఖి= సఖీ !' గురుజన పర 



నవమోల్దాసం ర్ లికి 

త నతయా = గురుజనానికి (పెద్ద వాళ్ళకు) పరాదీను డవడంచేత, దూర 
జ 

తరమ్ = ఆతిదూర మైన, దేశమ్ = దేశాన్ని గూర్చి, గన్తుమ్ = వెళ్ళడానికి, 

ఉద్యత: = ఉద్యుక్తు డైన, అసౌ = ఇతడు (ఈ నా (పియుడు), అలికులకోకిల 

లలితేజతుమ్మెదల సముదాయంచేత కోకిలలచేత సుందరమైన, సురభిసమయే= 

వసంతకాలంలో, నైష్యతి = రాడు. 

ఈ వాక్యమే తీసికొని సఖురాలు సమాధానం చెపుతున్నది. చివరి క్రియలో 

“నెష్య తి” అనేదానికి కాకువుచేత *రాడూ'” అని ఆర్థం వచ్చేటట్టు చేసి తప్పక 

వస్తాడు అని చెపుతున్నది. ఇది కాకుమూలకవకోక్తి. ఈ వ్యకోక్రిభెదా లన్నింటి 

లోను పదాలకే [పాదాన్సం ఉన్నది కాబట్టి ఇది శబ్దాలంకారంగా చెప్పబడింది, 

కౌ, వర్షనామ్యమను ప్రాసః 

వృ. స్వరవై నాదృ శ్యెేఒపి వ్యంజనసదృుశ త్వం వర్ణసామ్యమ్, 

రసా ద్యనుగత: కృష్ణో న్యాసః అను[పాసః, 

అవ. వర్గాను పాస, పదాను పాస అని అన్నుపాస రెండు విధాలు. ఆర్థం 

లేని వర్ణాలను మాతమే ఆవృత్తి చేస్తే వర్దాను[పాస. ఆరం ఉన్న పదాలను 

ఆవృత్తి చేస్తే పదాను[పాస. వర్గాను | పాస నిరూపిస్తున్నాడు _- 

వర్దేతి_వర్ణాల సామ్మం వర్షానుపాస, అనగా వ్యవధానం లేకుండా వర్గాలను 

చెండు పర్యాయాలు కూర్చడం అని ఆర్థం. 

స్వరేతి = స్వరాలలో (అచ్చులలో) సామ్యం లేకపోయినా వ్యంజనాల 

(హల్లుల) సామ్యం వర్ణసామ్యం రసాదులను ఆనుగమించే, రసాదులకు ఆను 

కూలంగా ఉండే, (కృష్ణ మైన న్యాసం, కూర్చు, “అన్నుపాస' 

. ఛేకవృత్తిగతో ద్విధా, 

వృ. చేకాః విదగాః, వృ తిర్నియతవర్ల గతః రసవిషయః 
అ వాజాటీ రి 

వ్యాపారః. గతః ఇతి ఛేకాను పాసః వృత్యనుపాసశ్చ. కిం తయోః 

స్వరూపమ్ ఇత్యాహ. 

కా, సోఒనేకస్య సకృత్వ్పూర్యః, 
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వృ. ఆనేక స్య, ఆర్దాత్ వ్యక్షునస్య, సకృదెకవారమ్ సాదృశ్యం 

చేకానుపాసః. ఉదాహరణమ్ - 

శో త తతో ఒరుణపరిస్పన్నమస్టీకృత వపుః శ్థన్ఫీ 

ద(దే కామపరిక్షొమకామినీ గణ్లపాణ్బుతామ్, రస్ 

. చెకేతి _ అన్నపాస చేకగతమూ, వృ త్రిగతమూ అని రెండువిధాలు. 

చేకాః ఇతి - 'శేకులు? అనగా విదగ్గులు. నేర్చు గలవారు. “వృత్తి ఆనగా 

నియతమైన అనగా ఆయా రసాలకు సంబంధించినవిగా నిశ్చితాలెన, వర్ణాలకు 

సంబంధించిన రసవిష యక మైన వ్యంజనావ్యాపారం. గతః=వాటిని (చేక వృత్తు 

లను) పొందినది. అనగా మొదటిది చేకాను.పాస, రెండవది వృత్యను| పాస. 

కిమీతి _ వాటి స్వరూపం ఏమిటో చెపుతున్నాడు - 

స ఇతి _ ఆనేకస్య = అనేకమునకు, అనేకవర్జాలకు, సకృత్ = ఒక 

పర్యాయం, సః = సామ్యం, పూర్ణః = మొదటిది. 

అనేక స్యేతి _ అనేకస్య అనగా అనేకవ్యంజనానికి (లకి), నకృత్ = ఒక 
పర్యాయం, సాద్భృశ్యం చేకాను పాన. ఉదాహరణం _ 

తతః ఇతి _ తతః = అటు పిమ్మట, ఆరుణవరిస్పన్లమస్తీకృత వపుః = 

ఆనూరుని కొంచెం చలనంచేత మందంగా చేయబడిన శరీరం గల, శీ 

చందుడు, కామ పరిశామకామినీగణ్ల పాణ్బుతామ్ = కామంచేత చిక్కిన స్రీయొక,_ 

గండస్థలంయొక్క_ తెలుపును, దృధే = ధరించెను. 

ఇక్ )_డ “'స్పన్లమిస్మ్' అన్న ప్పుడు నకారదకారరూప మైన ఆనేకవ్యంజనాన్ని 

'గబ్బపాణు” అన్నప్పుడు ణకారడకారరూప మైన అనేకవ్యంజనాన్ని ఒకే మారు 

ఆవృత్తి చేయడం వల్ల చేకానుపాస. 

కా, ఎక స్యాప్యసకృత్ పరః. 19 

వృ, ఎకస్య, అపిశ బాద నేకస్య, వ్యక్షానస్య దిషః బహుకృత్తో 

వా సాదృశ కం వృత్త్యను[పాసః. తత. 
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కౌ, మాధుర్యవ్యక్ఞ కెర్వర్ణెరుపనాగరికోచ్యతే, 

ఓజః(ప్రకాశకై సెసు పరుషా, 

వృ. ఉభయ్మతాపి |పాగు దాహృతమ్. 

కా. కోమలా సరె 8. 80 

వృ. పరైః శేషః. తామేవ కేచిత్ (గా మ్యేతి వదసి,. ఉదాహ 

రణమ్. 858, 

కో; అపసారయ ఘనసారం కురు హారం దూర ఏవ కిం కమలే 8, 
ae) 

nn 

ఆలమలమాలి మృణాలై రితి వదతి దివానిశం బాలా. 886 

వ్యా. ఏక 'స్యెతి వం ఏకస్మాపి = ఒక వ్యంజనానికి కూడా, అసకృత్ = 

ఆ నేకపర్యాయాలు సాదృశ్యం, పరః == రెండవది; వృ త్యను]పాస. 

ఏచేత్సి :_ ఒకదానికి, అపిశ బ్రంచేత అనేక మైన వ్యంజకానికి రెండు పర్యా 

యాలు గాని బహుపర్యాయాలు గాని సాదృశ్యం వృత్యన్నుపాస. అందులో _ 

మాధు ర్యేతి వం మాధుర్యవ్యష్షుకెః = మారుర్యాన్ని వ్యంజింవచే సే, వర్జెః= 

వర్ణాలచేత, ఉపనాగరికా = ఉపనాగరికావృత్తి అని. 'ఉపనాగరికా” అనగా 

చాతుర్యవంతురాలైన నాగరికస్త్రీతో పోల్చదగినది అని అర్హం. ఉచ్యతే == చెప్ప 

బడుచున్నది. ఓజః పకాశకె = ఓజస్సును వ్యంజింపచే సే, తె; తుజ వర్ణాల 

చెత నైతే, పకుషా == పరుషవృత్తి. 

ఉభయ।తేతి :. ఈ రెండింటికీ వెనుక ఉదాహరణం చూపబడినది. “అనజ్ఞ 

రజ [వతిమమ్” (చూ. వ్రత? కో ఆనే శోకం ఉపనాగరికావృత్తికి, “మూర్మ్నాము 

దర్చాత.” ఇత్యాదిక్లోకం (చూ. త్రి శీర ళో) పరుషకు ఉదాహరణలుగా చూప 

బడ్డాయి. అనగా ఆ శ్లోకాలను వీటికి ఉదాహరణాలుగా |గ పించాలి, 

కోమలేతి :. పరైః = మిగిలిన వర్ణాలచేత, కోమలా = కోమలవృత్తి . 

పరైరితి:_ వరైః= శిష్టవర్దాలచేత, దానికే కొందరు “ గామ్యవృతి” 

అంటారు. ఉదాహరణం. “ఆపసారయ ఘనసారమ్"” మొ (చూ. 341 శ్లో. ఈ 
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కోక ౦లో మాధుర్యవ్యంజక వర్ణాలు కొని, ఓజోవ్యంజక వర్గాలు కాని లేవు. అందు 
జత ఇది కోమలవృత్తి . 

కా. శేషాంచిదేతా వె దర్శ్భీప్రముకా రీతయో మతాః. 

వృ. ఏతాసి| సో వృత్త్వయః వామనాదీనాం మతే వెదర్శీగౌడిీ 

పాళ్చొాల్యాఖ్యా రీతయో మతాః. 

బ్యా. కేషామితి = ఏతాః- ఇవి, కెషాంచిత్ = కొంతమందికి, వైదర్శ్భీ 

ఏతా ఇతి ;:_ ఈ మూడు వృత్తులు వామనాదుల మతంలో వైదర్శి, గౌడి, 

పాంచాలి అను పేర్లు గల రీతులుగా ఇష్ట మైనవి, 

అవ. ఇంతవరకు వర్ణానుపాసను చెప్పి ఇప్పుడు శబ్దాను! పాసను వివ 

రిసున్నాడు. 

కౌ, శాబ్దిస్తు లాటాను [ప్రాసో ఖేదే తాత్సర్యమా(తతః. 81 

వృ. శబ్దగతో౬ను[పాసః శ దార యోర భదెఒప్యన్వయభేదాత్ 

లాటజనవల్పభ త్వాచ్చ లాటాన్నుపాసః. ఏష పదాను[పాస ఇత్యన్యే, 

వ్యా. శాబ్బ ఇతి :. తాత్పర్యమాతతః = తాత్పర్యం మాతంవల్ల, ఖేదే 

= ఖేదం ఉండగా, శాబిః = కాబ్రమైన, లాటాను (పాసః = లాటాను పాస. 

శబ్బెతి వం శద్దారాలకు భేదం లేకపోయినా, ఆనగా అక్కడ [పయోగించిన 

శబ్దాలు వాటి అర్జాలూ ఒక టే అయినా, అన్వయ భేదంవల్ల ఏర్పడిన ఆనుపాస 

శబ్దగతాను; పాస ఇది లాటదేశీయులకు ఇష్షం ఆవడంచేత దీనికి “లాటాన్నుపాసి 

అని కూడా పేరు. ఇది “పదాను పాసి ఆని “కొందరు ఆంటారు. 

శాబ్రాన్నుపాస పదగతము, నామ (ప్రాతిపదిక) గతమూ అని రెండు 

విధాలు. అనేక పదగతము, ఏకపదగతమూ అని పదగతం౦ రెండు విధాలు. నామ 

గతం కూడా సమాసగతము, ఆసమాసగతమూ అని రెండు విధాలు. సమాసగతం 

ఏకసమాసగత మనీ, విభిన్నసమాసగతం అనీ రెండు విధాలు. ఈ విధంగా 
శాబ్రాను పాస ఐదు విధాలు. 



నవ మోల్తాసం ఫ్రీ? 

కా, పదానాం సః. 

వృ స ఇతి లాటానుపాసః. ఉదాహరణమ్. 

శ్లో, యస్య న సవిధే దయితా దవదహనస్తుహినదీధితిస్తస్య 
యస్య చ సవిధే దయితా దవదహనస్తుహినదీధితిస్త స్య, 

= ఎవనికి, సవిధే= సమీపమునందు, దయితా == 

1పియురాలు, న= లేదో, తస్య == వానికి, తుహినదీధితిః == చందుడు, దవ 

దహనః = దావాగ్ని. యస్య చ = ఎవనికి, సవిధే = సమీపమునందు, దయితా= 
పీయురాలుఉన్న దో, తస్య = వానికి, దవదహనః = దావాగ్ని, తుహినదీధితిః == 

చం దుడు. 

వి. ఈ శ్లోకంలో 'దవదహనస్తుహానదీధితి స్తస్య" ఆని ఆనేకపదాల ఆవృత్తి 

ఉన్నది. ఈ పదాల అర్థాలలో కూడ భేదం లేదు. తాత్పర్యాన్ని పట్టి అన్వయంలో 

భేదం ఉంది. పూర్వార్దంలో తుహినదీధితియందు దవదహనత్వం విదేయం. ఉత్త 
రార్థంలో దవదహనంమీద తుహినదీధితిత్యం విధేయం. 

అవ. ఏక పదగత మైన రెండవ భేదాన్ని చెపుతున్నాడు. 

కా, పదన్యాపి. 

వృ. అపిశ బ్దేన సః ఇతి సముచ్చీయతే. ఉదాహరణమ్- 

కో॥ వదనం వరవర్షిన్యా సస్యాః సత్యం సుధాకరః, 
ne) € అయన 

సుధాకరః క్వ ను పునః కలజ్క_వికలో భవేత్. 858 

వ్యా, పద స్వ్యేతి = పదానికి కూడ. 

ఆపీతి ౩. “అపి” శబ్దంచేత “సః అనేది సముచ్చితం అవుతుంది, (ఒక 



వదనమితి వ్ఆ తన పి మాది, వరవర్దిన్యాః = ఉతమస్ర్రీయొక్క_, వదనమ్ 

= ముఖం, సుధాకరః= చం, దుడే, సత్యమ్ = నిజము. సుధాకరః = చందుడు, 

కలజ్కావికల: = కలంకళూన్యుడై, క్యను భవేత్ = ఎక్కడ ఉంటాడు. అందు 

చెత పెన చెప్పినది సత్యంకా దని ఆర్థం. 

వి, ఇక _డ “సుధాకరః' అనే ఓక పదాన్ని తాత్పర్యఫదంచేత ఆవృత్తి 

చేయడం జరిగింది. మొదటి సుధాకరపడం విదేయవరం, రెండవది ఊద్దేశ్యపరం,. 

ఆందుచేత లాటాను పాస, 

ఆవ. నామగతాన్నుపాస మూడు విధా లని చెపుతున్నాడు. 

సద రౌ, వృతావన్య(త్ర తత్ర వా, 
ఇ జ నామ్నః స వృత్త ఎత్యోశ్చి. 

వృ. ఎకస్మిన్ సమాసె, భిన్నే వా సమాసే సమాసాసమాసయోర్వా 
నామ్నః |పాతిపదికస్య, న తు పదస్య, సారూప్యమ్. ఉదాహరణమ్. 

శ్లో సితకరకరరుచిర విభా విభాకరాకారధరణిధరకీరి_ 8, 

పొరుషకమలాకమలా సొపి తవై వాసి నాన్యస్య. 859% 

వ్యా. వృతావితి వం తత వృత = ఆ మాసంలో కాని, అన్యత వా: 

మరియొక సమాసంలో గాని, భిన్నసమాసాలలో గాన్, వృత్యవృత్త్యోః చ= 

నమాసాసమాసాలలో గాని, నామ్నః = |పాతిపదికకు, సః ఆ లాటాను! పాస 
ఆగును. 

ఏకస్మిన్ ఇతి వ. ఒకే సమాసంలో గాని, వేరు వేరు సమాసాలలో గాని, 

సమాసంలోను ఆసమాసంలోను గాని (పాతిపదికకే, అంతే కాని పదానికి కాదు, 

సారూవ్యం లాటాను! పాస. ఉదాహరణం. 

సితకరేతి :_ ఈ శోకం పూర్వం రీ1ఉవ లోకంగా వచ్చినది. ఇక్కడ 

“కర కరి ఆని ఒకే సమాసంలో 'విభా” విభా” అని రెండు వేరు వేరు సమాసా 
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లలో ,'కమలాి” “కమలా” అని మొదటిది సమాసంలోను రెండవది ఆసమాసంళోను 

ఉన్నాయి. ఈ విధంగా తీవిధనామసామ్యరూఫలాటాను [పాసలకీ ఉదాహరణాలు 

ఈ శ్లోకంలో ఉన్నాయి. 
(అ) 

కా తదేవం పజ్బుధా మతః. ల్లి 

అర్థ సత్యర్థభిన్నానాం వర్ణానాం సా పునః (శ్రుతిః 

యమకమ్. 

వృ. “సమరసమరసోఒయమ్” ఇత్యాదా వే కేషామ్ అర్హవల్వ్వే, 

అన్యేషామనర్హ కత్వే భిన్నార్ధానామితి న యుజ్యతే వక్తుమ్ ఇతి అరే సతీ 

త్యుకృమ్. "సతి *'సరోరని ఇత్యాదివై లక్షణ్యన తేనైవ [కమెణ స్థితా. 

వ్యా. తదితి : తత్ = ఆ కారణంవలగ, ఏవమ్ = ఈ విధంగా, పజ్బుధా 

= ఐదు విధాలుగా, స్మృతః = చెప్ప బడినది. 

ఇప్పుడు యమకానికి లక్షణం చెపుతున్నాడు- అర్థే ఇత్తి :- అర్థే సతి = 

ఆరం ఉన్న పక్షంలో, ఆరభిన్నానామ్ = వేరు వేరు ఆరాలు గల, వర్తానామ్ = 
ళు (9 ® ల 

వర్ణాలయొక్క- , సా. ఆదే [కమం గల, పునః శుతిః= మళ్ళీ వినిపించడం,. 

వి యమకంలో చాలా వర్ణాల ఆవృత్తి ఉంటుంది. వాటికి ఆర్థం ఉన్న 

పక్షంలో ఒకొక్క వర్ణసముదాయానికి ఒక్కొక్క ఆర్థం ఉంటుంది. కొన్ని 

చోట్ల వర్ణాలు వేరుగా ఉన్నా (శుతిసామ్యాన్ని పట్టి (ఆవి ఒకే విధంగా చెవికి విన. 

బడడం చేత) యమకం ఆంగీకరించ బడుతుంది. 

“యమకాదౌ భవేదై క్యం డలయోః రలయోద్భవోః, 
శషయోర్నణయోశ్చాన్నే సవిసరావిసర్గ్ణయోః, 

—_—_ ON a 

సవినుకావినుకయో;ః స్యాదభేద|పకల్పనమ్.” 
ద ద ' 

యమకాదులలో డల లకు, రల లకు, బవ లకు, శష లకు, నణ లకు, ఏకత్యం 

ఉంటుంది. అవి ఒకే అక్షరంగా పరిగణింపబడతాయి. చివర ఏసర్లలు ఉన్నవాటికి 

లేనివాటికి, అనుస్వార ఉన్నవాటికీ లేనివాటికీ కూడా ఆభేదం ఆని ఆర్థం. 
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వ్యా. సమరేతి == _ “సమరసనమరసోయమ్” ఇత్యాదులలో కొన్ని వర్ణాలు 

ఆర్ధ వంతములు, కొన్ని ఆర్థం లేనిపీ ఆయినప్పుడు 'భినా న్నార్జాన నామ్' ఆని చెప్పడం 

కుదరదు. ఆందుచేత 'ఆర్రే నతి ఆని చెవ్పబడింది. *సో అనగా 'సరోరసళో 

ఇత్మాది వై లక్షణ్యంచేత “సరోరనః' ఇతా+నలందువలె కాక అదే [కమంలో ఉన్నది 

అని ఆరం, 
ఠి 

ఏ. లాటానుపాసలో ఆవృతి చేయబడిన రెండుపదాలకూ ఒకే ఆర్థం 

ఉంటుంది. కాత్సర?ం వేరుగా ఉంటుంది. ఆందుచేత లాటాను పాసలో యమక 

లక్షణానికి ఆతివ్యాపి లేకుండా ఉండడంకోసం “ఆర్థభిన్నానామ్' అని చెప్ప 

బడింది. ఆనగా యమకంలో ఆవృత్తి చేయబడే వర్ణసము దాయాలకు వేరు వేరు 

అర్థాలు ఉండాలి అని ఆరం. ఆయితే “సమరసమరసః అయమ్" అనే యమక 

స్థలంలో 'సమరి' అనే మొదటి వర్ష సముదాయానికి యుద్ధం అనే ఆర్థం ఉన్నా 

రెండవదానికి ఆర్థం లేదు. ఆది ' సమరసః %” అనే దానిలో "భాగం. “సమరసఃి ఆనే 

మొతం పర్షసముదాయానికి ఆర్థం ఉన్నా దానిలోని ఒక భాగం ఆయిన “సమర 

అనేదానికి 'ఆర్హం లేదు కదా? 'భిన్నార్ణయోఃి ఆని చెప్పిన పక్షంలో ఇది యమకం 

కాక పోవలసివస్తుంది. అందుచేత ఈ అవ్యాప్తిని తొలగించడంకోసం “అరై సతి” 

ఆని చెప్పబడింది. అనగా వర్ణసముదాయాలకి ఆర్థం ఉంటే మాతం వేరు వేరు 

ఆర్థం ఉండాలి ఆని అర్థం, ఒక వర్ణ సముదాయానికి ఆర్థం ఉండి రెండవదానికి 

లేకపోయినా, లేదా రెండు వర్త సముదాయాలకీ కూడా శమరతేమరలేజసి పార్టివె' 

ఇత్యాదిరఘు వంశశ్లోకంలో | ర థ్రీ వల ఆర్థం లేకపోయినా యమక త్యానికి భంగం 

లేదు. 

వి, దేనికైనా లక్షణం చెప్పినప్పుడు ఆ లక్షణానికి అతివ్యాప్తి, ఆవ్యాప్తి 

అసంభవం అనే దోషాలలో ఏ ఒక్క దోషమూ కూడా పట్టకుండా చూచుకోవాలి. 

“లక్షం కానిదానికి కూడా లక్షణం వట్టడం ఆతివ్యాపి,. గోవుకు లక్షణం ఏమిటి 

అంటే “కొమ్ములున్నది గోవు” అని చెపితే గోవులు కాని మహిషాదులకి కూడా 

కొమ్ము లున్నాయి కాబట్ట వాటిని కూడా గోవు లనవలసివన్తుంది. ఇది లక్షణానికి 

'ఆతివ్యాప్తి దోషం. ఈ దోషాన్ని వరిహరించడం కోసం “కొమ్ములుండి తెల్పగా 

ఉన్నది గోవు” అని లక్షణం చెపితే తెల్ప గోవు లన్నీ ఈ లక్షణం |క్రిందికి వచ్చినా 

ఎరుపు నలుపూ మొదలైన రంగులున్న గోవులకు ఈ లక్షణం వ రించదు. 

“ఆందుచేత లవ్యాలన్నింటికీ వర్తించకపోవడంచేత ఇది అవ్యాపే. అందుచేత 
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“కామ్ములుండి గంగడోలు కూడా ఉన్నది గోవు" అని లక్షణం చెపితే ఈ రెండు 

దోషాలూ కూడా ఉండవు, అయితే ఈ మధ్య వచ్చిన జెర్నీఆవులలో ఈ లక్షణా 

నికి కూడా అవ్యాప్తి పడుతుంది. అందుచేత మరొక విశేషణం (“మహిషాదిభిన్నం” 

వంటిది) వేసికొని ఆ దోషాన్ని నివారించుకోవాలి. నిజానికి జెర్చీఆవులు గోజాతికి 

చెందినవి జౌనో కాదో! కంచకగాడిదవంటి జాత్యంతరం కావచ్చు. కాకికి లక్షణం 

ఏమిటి అన్నవ్పుడు “తెల్లగా ఉన్న పక్షి కాకి” అని చెబితే అది అసంభవదోషం. 

తెల్ల కాకులు ఉండవు కదా? ఉంటే ఆవి వేరే చాతి అనుకుందాం, 

కా. పాదతద్భాగవృతి, తద్యాత్యనేకకామ్. 88 

వృ. ప్రథమో ద్వితీయాదౌ, ద్వితీయ సృృతీయాదౌ, తృతీయ. 

శ్చతుర్జే, |పథమన్ర్రీష్యపితి సప్త. (పథమో ద్వితీయే, తృతీయశ్చతుర్ధే, 

(పథ మశ్చతుర్థి, ద్వితీ యస్తృతీయే ఇతి ద్వే. తదేవం పాదజం నవభేదమ్. 

ఆర్దావృత్తి ః క్లోకావృత్తి శృతి ద్వే. 

వ్యా, షాదేతి :. పాదతద్భాగవృత్తి = శ్లోక పాదంలోను, దాని ఒక భాగం. 

లోను ఉండు, తత్ = ఆ యమకం, అనేకతిమ్ = అనేకత్వమును, యాతి = 

హెౌందును. దీనికి ఆనేకభేదాలు ఉండును అని అర్జం- 

(పథమః ఇతి:. “పథమః' మొదలైన పదాలకి, దూరంగా ఉన్న 

“యమ్యలే” అనేదానితో “పథమః యమ్యతే” ఇత్యాదివిధంగా అన్వయం. మొదటి 

పాదం ద్వితీయాదిపాదాలలోనూ, ద్వితీ యపాదం తృతీయాదిపాదాలలోను, తృతీయ 

పాదం చతుర్గపాదంలోను పేథమపాదం అన్ని (మూడు) పాదాలలోను నియ 

మించబడితే ఏడు భేదాలు అవుతాయి. 

వి. నియమించడం అనగా కూర్చడం; ఆవృత్తి చెయడం. [ప్రథమ 

పాదాన్ని ద్వితీయపాదంలో నియమిసే, [పథమహాదాన్ని ద్వితీయపాదంలో 

అవృత్తి చేస్తే అది (1) “ముఖం అనే యమకం; తృతీయపాదంలో నియమిస్తే 

(2) “సందంశంి ఆనె యమకం, చతుర్దపాదంలో నియమిస్తే (8) “ఆవృత్తి” 

ఆనే యమకం. ద్వితీయపాదాన్ని తృతీయపాదంలో నియమిస్తే (4) గర్భం” 

ఆనే యమకం. చతుర్ణపాదంలో నియమిస్తే (6) “సందష్టకం? ఆనే యమకం 
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తృతీయపాదాన్ని చతుర్భపాదంలో నియమిస్తే (6) “వుచ్చం' ఆనే యమకం, 

1వథమపాదాన్ని మిగిలిన అన్ని పాదాలటోనూ నియమిస్తే (7) “వంకి” అనే 

యమకం ఈ విధంగా ఏడు భేదాలు. 

వ్యా, పథమో ద్వితీయే ఇతి :- [వథ మపాదం ద్వితీయపాదంలోను 

తృతీయపాదం చతుర్దంలోను, మొదటిపాదం చతుర్దంలోను రెండవ పాదం 

తృతీయపాదంలోను ఆని రండు భేదాలు. 

వి. ఒక శ్లోకంలో పథ మపాదాన్ని ద్యితీయపాదంలోను, తృతీయ 

పాదాన్ని చతుర్ధపాదంలోను నియమిస్తే అనగా (వథమద్వితీయపాదాలు, 

తృతీయ రశుర్ణపాదాలు ఒకే విధంగా ఉంచే, (8) “యుగ్మకం' అనే యమకం. 

వఠమపాదాన్ని చతుర్ణపాదంలోను, ద్వితీయపాదాన్ని తృతీయపాదంలోను 

నియమిస్తే (9) “పరివృత్తి” ఆనే యమకం. 

తదితి _ ఈ విధంగా పాదాలవల్ల ఏర్పడిన యమకానికి తొమ్మిది భేదాలు. 
ఆర్హావృత్తి , అనగా వూర్వార్ధాన్నె ఊ త్రరార్థంగా ఆవృత్తి చెయడం, శ్లోకావృత్తి, 

మొతం క్లోకాన్ని ఆవృ త్రిచేయడం (రెండు శై శోకాలు అవుతుతాయి). అని రెండు 

భేదాలు, 'అర్దావృత్తికి (10) “స సముద్గం' అనీ, శోకావృ త్రిక \L1) మహాయమకంి 

ఆనీ పేర్ద. ఈ విధంగా మొతం పాదగతయమకానికి పదకొండు భేదాలు. 

అవ. పాదభాగవృతి యమకానికి చాల భేదాలు ఉంటాయని చెపుతున్నాడు. 

వృ. ద్విధా విభ క్రీ పాదే పథమాదిపాదాదివిభాగః పూర్వువత్ 

ద్వితీయాదిపాదాదిభా గేషు, అన్తభాగః ఆన్న భాగేష్వితి వింశతిర్భెదాః, 

శ్లోకాన్న రే హి నాసౌ భాగావృతి, ః. తిఖజై [(తింశత్, చతుఃఖజ్ల చత్యారింశత్. 

వ్యా. ద్విదేతి :. రెండు భాగాలుగా విభజించబడిన పాదంలో |పథమాది 
పాదాల మొదటి విభాగం వెనుకటి వలె ద్వితీయాదిపాదాల ఆదిభాగాలయందు 

నియమించబడుతుంది, అంతభాగం ఆంతభాగాలలో నియమించబడుతుంది. ఈ 

విధంగా ఇరవై భేదాలు. ఈ భాగావృత్తి వేరైన మరొక శ్లోకంలో కుదరదు కదా. 

పాదాన్ని మూడు ఖండాలు చేసిన పక్షంలో ముప్పై భేదాలు. నాలుగు ఖండాలు 

చేస్తే నలభై భేదాలు. 

వి, పాదాన్ని రెండు భాగాలు చేసినప్పుడు మొదటి పాదం మొదటి 
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భాగాన్ని పాదావృత్తిలో వలెనే ద్వితీయ. తృతీయ _చతుర్త పాదాలలో నియమిస్తే 

(ఆవృత్తి చేస్తే) మూడు భేదాలు. ద్వితీయపాదం మొద టిభాగాన్ని తృతీయ 

చతుర్దపాదాల మొదటి భాగాలలో ఆవృత్తి చేస్తే రెండు భేదాలు. తృతీయపాదం 

మొదటి బాగాన్ని చతుర్దపాదం మొదటి భాగంలో ఆవృత్తి చేస్తే ఒక భేదం. 
మొదటిపాదం మొదటి భాగాన్ని మిగిలిన మూడు పాదాల మొదటి భాగాలలో 

ఆవృతి చేస్తే ఒక భేదం. ఈ విధంగా ఏడు భేదాలు ఏర్పడతాయి. మొదటి 

పాదం మొదటి భాగం రెండవ పాదం మొదటి భాగం సమంగా ఉండి మూడవ 

పాదం మొదటి భాగం చతుర్దపాదం మొదటి భాగం సమంగా ఉంటాయి. ఇది 

ఒక భేదం. !పథమపాదం మొదటి భాగం, తృతీయపాదం మొదటి భాగం 

తుల్యంగా ఉండి రెండవ పాదం మొదటి భాగం చ తుర్దపాదం మొదటి భాగం 

తుల్యంగా ఉంటాయి. ఇది ఒక భేదం. చి ఏడూ ఈ రెండూ కలి స్తే తొమ్మిది 

భేదాలు. పూర్వార్హంలోను ఉత్తరార్థంలోనూ కూడా ఒకే పాదభాగం ఉంటే, 

ఆనగా శ్లోకం అంతా ఒకే పాదభాగాన్ని ఏడు సార్డు ఆవృత్తి చేయగా ఏర్పడితే 

ఆది వదవ భేదం. 

పాదానికి సంబంధించిన మొదటి భాగం వలె దాని రెండవ భాగం 

కూర్చుతే పది భేదాలు ఎట్టనగా వ [పథమపాదాంత్య భాగాన్ని ద్వితీయ-తృతీయ 

చతుర్ధపాదాంత్యభాగాలలో ఆవృత్తి చేస్తే మూడు భేదాలు. ద్వితీయపాదాంత్య 

భాగాన్ని తృతీయచ తుర్గపాదాంత్యభాగాలలో ఆవృత్తి చేస్తే రెండు భేదాలు. 

తృతీయ పాదాంత్య భాగాన్ని చతుర్గ పాదాంత్యభాగంగా ఆవృత్తి చేస్తే ఒక భేదం. 

(పథ మపాదాంత్యభాగాన్ని మిగిలిన అన్ని పాదాల చివరి భాగంలో ఆవృత్తి, చేస్తే 

అదొక భేదం. ఈ విధంగా ఏడు భేదాలు. _(పథమపాదాంత్య్మభాగం ద్వితీయ 

పాదాంత్యభాగంతో తుల్యంగా ఉండగా ద్వితీయ పాదాంత్యభాగం చతుర్శపాదాంత్య 

భాగంతో తుల్యంగా ఉంటుంది. అడి ఒక భేదం. |(పథమపాదాంత్యభాగమూ, 

తృతీయ పాదాంత్యభాగమూ తుల్యంగా ఉండి ద్వితీయపాదాంత్యభాగమూ చతుర్భ 

పాదాంత్యభాగమూ తుల్యంగా ఉంటే అదొక భేదం. మొతం తొమ్మిది భేదాలు. 

అర్జావృత్తి కలిపితే పది భేదాలు. ఈ విధంగా పాదాన్ని రెండు ఖండాలు చేసిన 
యమకంలో మొత్తం ఇరవై భేదాలుంటాయి. శ్లోకావృ త్రిభేదాలు రెండూ కలిపితే 

ఇరవై రెండు బేదాలు అవుతాయి కదా అనే ఆశంకకు అవకాశం లేదు. ఈ భాగా 

వృతిని మరొక శ్లోకంలో చేస్తే సౌందర్యం ఉండదు కదా? 
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ఇదే విధంగా పాదాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించిన పక్ష ౦లో వాటిని 

ఆద్యంతమధ్యాలలో ఆవ్య తిచేయడం చెత ముప్పై భేదాలు. నాలుగు భాగాలుగా 

విభ జిసే నలబై భేదాలు ఏర్పడతాయి. 

ఆవ. పాదంలోని ఆద్యభాగం మరొక వాదంలోని ఆద్యభాగం తుల్యంగా 

ఉండడం, పాదంలోని ఆంత్యభాగం మరొక పాదంలోని ఆంత్యంగా ఉండడం 

అనేది సజాతీయభాగావృతి. ఇడి పైన చెప్పబడింది. పాదంలోని ఆద్యభాగం 

మరొక పాదంలోని అంత్యభాగం తుల్యంగా. ఈ విధంగా ఉంటే ఆది విజాతీయ 

భాగావృతి,. దీనిని ఇప్పుడు చెపుతున్నాడు. 

వృ. (పథమపాదాదిగ తాన్యార్ధాదిభాగా ద్వితీయపాదాదిగతే ఆద్యా 

ర్లాదిభాగే యమ్యతే ఇత్యాద్యన్వర్థ తానుసర జేన ఆనేకభేదమ్ “అనాదికమ్” 

'ఆద్యని కమ్” తత్సృముచ్చయః, “మధ్యాదికమ్', “ఆదిమధ్యమ్”, “అన్న 

మధ్యమ్ ' “మధ్యాన్ని కమ్” తేషాం సముచ్చయః. తథా తస్మిన్నేవ పాడే 

ఆద్యాదిభాగానాం మధ్యాదిభాగేషు అనియతే చ స్థానే ఆవృత్తి రితి 

(పభూతతమభేదమ్. తదేతత్కావ్యానర్గడుభూతమ్. ఇతి నాస్య భేద 

లక్షణం కృతమ్. దిజ్మాాతముదాాహియతే. 

వ్యా. (పథ మేతి:. _పథమపాదాదులలోని అంత్య- ఆర్ధాదిభాగం ది&తీయాడి 

పాదాలలోని ఆది. ఆర్దాదిభాగాలలో నియమించబడుతుంది. ఈ విధంగా అర్జాను 

సారంగా పేర్లు పెట్టిన 'అంతాధికంి 'ఆద్యంతికం' వీటి సముచ్చయం 

(కలయిక) 'మధ్యాధికం* *ఆదిమధ్యం' “ఆంతమధ్యంి 'మధ్యాంతికం” వీటి 

సముచ్చయం (ఈ భేదాలు రెండు మూడు కలిసీ ఉండడం) అని ఈ యమకానికి 

అనేక భేదాలు ఉండవచ్చును. ఆదే విధంగా ఆ పాదంలో ఆద్యాదిభాగాలను 

మధ్యాధిభాగాలలో ఆనియతమైన (ఫలానా ఆని చెప్పని) స్థానంలోను ఆవృత్తి 

చేయవచ్చును. ఈ విధంగా దీని భేదాలు అత్యదిక సంఖ్యలో ఉంటాయి, ఆయితే 

ఈ యమకం కావ్యంలో |గంథివంటిది. అందుచేత ఈ భేదాలకు లక్షణాలు 

చెవ్పలేదు. 

వి. పాదం రెండు భాగాలు చేసినప్పుడు-మొదటి పాదం చివరి భాగం 

ద్వితీ యపాదాద్యభాగ ౦లో ఆవృత్తి చేయబడితే ఆది “ఆంతాదియమకం'. పథమ 



నవమోల్లా సం స్ఢీ్ 

పాదాద్యభాగం ద్వితీయపాదాన్యభాగంలో ఆవృత్తి చేయబడితే ఆది ఆద్యంత 

యమకం | పథమహపాదాద్యంతభాగాలు ద్వితీయపాదాంతాదిభాగాలలో ఆవృత్తి చేయ 

బడితే ఆది ఆద్యంతిక_ అంతాదికయమకాల సముచ్చయం. (తిఖండ చతుఃఖండా 

లలో పూర్వపాదమధ్యబాగాన్ని ఉతరపాదాద్యభాగంలో ఆవృత్తి చేస్తే అది 

మ ధ్యాదిక యమకం”. పూర్వపాదాదిభాగాన్ని ఉత రపాదమధ్యభాగంలో ఆవృత్తి 

చెస్తే ఆది 'ఆదిమధ్యయమకం'. పూర్వపాదమధ్యాదిభాగాల్ని ఉతరపాదఆద్శ 

మధ్య ౧భాగాలలో ఆవృత్తి చేస్తే అది మధ్యాదిక_ఆదిమధ్యయమకాల సముచ్చయం,. 

(పథమపాదాంత్యబాగాన్ని ది ద్వితీయమధ భాగంలో ఆవృత్తి చేసే ఆది “అంత్యమధ్య 

యమకం”. పథ మపాదమధ్యభాగం ద్వితీయపాదాంత భాగంలో ఆవృతి చేస్తే ఆది 

“మధ్యాంతిక యమకం”. పథమపాదఆంత్యమధ్యభాగాలు ద్వితియపాదమధ్యాంత 

భాగాలలో ఆవృత్తి చేయబడితే అది అంత్యమధ్య_మధ్యాంత్యాల సముచ్చయం. 

ఇదే విధంగా ఇతరపాదాలలో చూచినప్పుడూ, వాటి సముచ్చయాలు చేసినప్పుడు 

ఆనంత మైన భేదాలు ఏర్పడతాయి. ఒకే పాదంలోని ఆద్యాదిభాగాలను మధ్యాది 

భాగాలలో ఆవృ తి చేస్తే కొన్ని భేదాలు ఏర్పడతాయి. ఇంతవరకూ చూచినవి 

నియతస్టానయ మకాలు. అనగా మొదట, చివర, మధ్య అసి నియత మైన స్టానా 

లలో ఆవృత్తి చేయడంవల్ల ఏర్పడినవి. స్థాననియమం కూడా లేకుండా ఆవృత్తి 

చేస్తే ఆ భేదాలు అనేకం తయారవుతాయి. ఈ బేదాలు అన్నీ లెక్క పెట్టుకుంటూ 

పోతే అంతం ఉండదు. ఈ లక్షణాల (పకారం యమకం కూర్చాలి అని [పయ 

త్నిస్తే ఈ యమకాలమీదనే దృష్టి ఉండడంచేత రసాస్వాదానికి భంగం కలుగు 

తుంది. చెరకుగడ తింటూంటే మధ్యమధ్య వచ్చే కణుపులు వంటివి ఈ యమ 

కాలు ('గడు' అనగా శరీరంమీద మొలచిన కంతి). 

ఎంత (ప్రతిభావంతుడైన కవి అయినా దృష్టి యమకాలమీదకు మరలుస్తే 

రసనిర్వహణం దెబ్బతింటుంది. అందుచేత ఇలాంటి యమకాదులు రసానికి 

అంగాలు కావు. రసనిర్వహణమీద దృష్టి ఉంచుకొని రచన సాగిస్తూన్న సమ 

యంలో అపయత్నంగా ఏ ఆలంకారాలు దొర్ది వచ్చిపడతాయో ఆవే రసాంగాలు 

అని ఆనంద వర్ద ముడు అంటాడు. 

“యమకాదినిబన్దేష పృథక్ యత్నో౭స్య జాయతే 

శ క్రస్యాపి ర సేఒజ్జత్వం తస్మా దేషాం న విద్యతే. (ధ్వ. ఆ. సే. 222) 

తిర 



రికేగి కావ్య పకాశ 

“రసాక్షిప్రతయా యస్య బన్టః శక్యక్రియా భవేత్ 

ఆపృభథ గ3త్ననిర్యర,్టః సో౭.లజా-_రో ధ్యనౌ మత ”(ధ్వ్య.ఆ,పే.219) 

దిగ్గితి ;:. ఈ యమకాలలో కొన్నింటికి దిజ్య్మా| తంగా దారి చూపించ 

డానికి మాతం ఉదాహరణలు ఇవ్వబడుతున్నాయి. 

ళో సన్నారీభరణో మాయమారాధ్య విధుకేఖరమ్, 

నన్నారీభరణోజమాయస త స్త్వం పృథివీం జయ. 860 

వ్యా. సన్నారీతి :_ ఇది రుదటాలంకారంలోని శ్లోకం. పథమపాదాన్ని 

తృతీ యపాదంలో ఆవృత్తి చేయడంచేత ఏర్పడే 'సందశం' అనే యమకానికి 

ఉదాహరణం. “సన్నారీ.... అయమ్”-_ సన్నారీ= ఉత మన్రీలను, భరణ-==రక్షించే, 

ఉమా = పార్వతీదేవిని ఆయమ్ = ఆర్టనారీశ్వాళమావంలో పొందిన, విదుశఖరమ్ 

జమ హేశ్వరుణ్ణి, ఆరాధ్య= సేవించి, తతః=పిమ్మట, “సన్నారీ. ..రణః”- సన్న 

= నశించిన, ఆరీభ=ళ[తుగజాలు గల, రణః యుద్ధం కలవాడవై , అమాయః 

=కపటం లేనివాడవై , పృథివీమ్ = భూమిని, జయ.=జయించుము. 

ఆవ. ,పథమహాదాన్ని ద్వితీయపాదంలోను, తృతీయపాదాన్ని చతుర్ణ 

పాదంలోను ఆవృత్తి చేయడంచేత ఏర్పడిన “యుగ్మకంి” అనే యమకాన్ని ఉదా 

రిస్తున్నాడు. 

లో వినాయమేనో నయతాసుథాదినా 

నా యమేనో నయతా సుఖాదినా, 

మహాజనోఒడియత మానసాదరం 

మహాజనోదీ యతమానసాదరమ్. 361 

వినేతి :. రుదటాలంకారంలోని శ్లోకం. వినా, అయమ్, ఏనః, నయతా, 

ఆసుఖాదినా, వివా యమేన, ఊనయతా, సుఖాదినా, మహాజనః, ఆడీయత, 

మానసాత్, ఆరమ్, మహాజనోదీ, యతమానసాదరమ్ అని పదచ్చేదం. మహాజదో 

ది.మహ=ఉత్ళవాలను, ఆజడతొలగించే దుర్మార్గులను, నోదీ=దూరంచే సే స్యభా 

వంగల, ఆయమ్ = ఈ, మహాజనః = మవిత్ము డైన, వినా = “విళ్చాసా నాచి 



మనసు, ఆనే మానససరను నుండి, ఆరమ్ = కీఘంగా, యతమానసాద 

మ్_.యతమాన = రక్షించడానికి ree సాద = మనారా 

దినా = సుఖం మొదలైనవాటితో, ఊనయతా _ హీనుణ్ణిగా చేసేవాడూ, అనగా 

సుఖాదులులేకుండా చే సేవాడూ ఆయిన, యమేన_యముని చేత, ఆదీయత = 

ఇఖండించ బడ్డాడు. 

ఆవ. క్లోకావృ తిరూపమైన మహాయమకాన్ని ఊదాహరిస్తున్నాడు- 
ల వాజి ఆ జాజి 

శో త్యారమృర తో ఒవశ్యమబలం వితతారవమ్ స 
సర్వదా రణమానై షీ దవానలసమాస్థితః. 962 

సత్వారమృరతో ఒవశ్య మవలమ్బితతారవమ్ 

సర్వదా రణమానై షీ దవానలసమాస్థితః, 368 

వ్యా. స ఇతి:. ఇది కూడ రుదటాలంకారంలోని శ్లోకం. సః, తు, 

ఆరమ్, భరతః, ఆవశ్యమ్, అబలమ్, వితతారవమ్, సర్వదా, రణమ్, అనై షీత్, 

ఆవాన్, అఆలసమ్, అస్థితః; సత్తారమృరత:, అవశ్యమ్, అవలమ్బితతారవమ్, 

సర్వదారణమానె య దవానలసమస్టితః అని పదచ్చేదం, అఆలసమ్ == మందంగా, 

వాన్ = వెళ్ళనివాడు, శీ మంగా వెశ్ళేవాడు అని ఆర్థం, అస్థితః = విష్టవునందు 

ఉన్నవాడు, విష్ణుభక్తుడు, సత్వ్యారమృరతః = సత గుణంతో కూడిన, "సాత్వికా 

లైన పనులలో ఆసక్తి కలవాడు, సర్వదారణమానై షీ= ఆందరిని చీల్చివేయుట 

యందు మానమును కోరే సుభావం కలవాడు, దవానల సమస్థితః = దవాగ్నితో 

సమానమైన స్థితి కలవాడు అయిన, సః తు=ఆ రాజై తే, అబలమ్ = బలం 

లేనిది, వితతారవమ్ == ఆధిక మైన హాహాకారధ్వని కలది, అవక్యమ్ = లొంగ 

సిద్, ఆ|శితతారవమ్ = ఆశయించబడిన తరు (వృక్ష) స్వభావం కలదీ, చెట్ట 

వలె నమం కానిది ఆని ఆర్థం. ఆయిన, ఆరమ్ = ఆరి (శతు, సముదాయాన్ని, 

సర్వదా = ఎల్పప్పుడూ, ఆవశ్యమ్ = తప్పకుండగా , భరతః = అతిశయంచేత, 

రణమ్ = యుద్ధమును, అనై షీర్ = పొందించెను. 
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అవ, హాడభాగాల ఆవృత్తి చేసిన యమకాలలో ద్వితీయపాదాంత భాగాన్ని 

చతుర్దపాదాంతభాగంలో ఆవృతి చేయడంచేత ఏర్ప డీన సందష్టకం అనే యమ 

కానికి ఉదాహరణం చూప్పతునాాడు, 
యు 

మాతెవ భజళలే ప్రణ ఇతే మానవే దయామ్ . 364 

వా, అననేతి ఏ. ఇది ఆనందవరనుని దేవీశతకంలో (పథ మళ్లోకం, 

Gg న మహిమచె త వ్యాపించ బడిన (పపంచం 

గల, యామ్ = ఏ దుర్గాదేవిని, వేర జక హ్మదేవుడు, న వేద = ఎదుగరో,.. 
యా చ = ఏదేవి, [పణతే = రించిన, మానవే - వునియందు, 
మాతేవ == తల్రి వలె, దయామ్ == దయను, భజతే = వందో. 

“తమాంసీ ధ్యంసమాయాని యస్యాః స్తుత్యాద రేణ వః 

తస్యాః సిద్ధ్యై ధియాం మాతుః కల్పనాం పాద రేణవః” 

అనే పంచమళ్టోకంతో అన్వయం. అట్టి తల్లి పాదపాంసువులు మీకు సిద్ధిని ఇచ్చు 

గాక అని అర్ధం. 

ఆవ, ఆద్య భాగాన్ని అంతిమభాగంలో ఆవృత్తి చేయడానికి (ఆద్యంతిక 

యమకానికి) ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ల్లో యదానతోఒయదానతో నయాత్యయం న యాత్యయమ్, 
శివేహితాం శివే హితాం స్మరామితాం స్మరామి తామ్. 865 

వార. యదేతి :_ ఆనందవర్ణ నుని దేవీశతకంలో 49వ శోకం. యదానతః: 

= ఏ దేవికి నమస, రించిన, అయమ్ = ఈ జనుడు, ఆయదానతః _ శుభావహ 

మైన విధియొక్క దానంచేత, అనగా దేవి శుభావహవిధిని అనుగహించడంచేత, 

నయాత్యయమ్ = సీత్రి విశేషాన్ని, సీతినుండి దూరం అవడాన్ని, న యాతి = 

పొందడో, శివేహితామ్ = శివునిచేత (పార్థితురాలు, శివే _ కల్యాణమునందు, 

హితామ్  ఆనుకూలురాలు, స్మరామితామ్ = మన్మథునిచెత కొలచుటకు శక్యం: 

కానిదీ, మన్మథునిచేత తిరస్కరింప శక్యం కానిదీ అయిన, తామ్ = ఆ దేవిని,. 
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శో సరస్వతి (ప్రసాదం మే స్టితిం చితృసరస్వతి, 

సర స్వతి కురు క్షే త్రకురుకే త్రడరస సతి. 886 

వ్యా. సర స్వతీతి వు ఆనందవర్ధ నుని దేపీశతకంలో యాజై యవ శోకం. 

ఈ శ్లోకం పూర్వార్దంలో ఆద్యంతికం, ఉత్తరార్థంలో అంతాదికం, ఆద్యంతికం 

ఉన్నాయి. అందుచేత మూడింటి సముచ్చయానికి ఈ శోకం ఉదాహరణం. వేత 

కురుక్నే తసరస్వతి = శరీరం అనే కురుక్నేతంలో ఉన న్న సరస్యతీనదివెన దానా! 

సరః సతీ = క్రీ ర్వ పసాదమ్ =|ప పన్నత్వాన్ని, సర = పొందుము, 

[పనన్నురాలవు ఆవుము. మే=నాయొక్క, చిత్తసరస్యతి = చిత్తం అనే సము 

దంలో, స్టితిమ్ = స్టితిన, స్వతి== బాగుగా, కురు = చేయుము, నివసించుము. 

ఇక్కడ పూర్వార్దంలో పథమపాదం మొదటిభాగం రెండవ పాదం 

చివర ఆవృత్తి చేయబడింది. అందుచేత ఈ పాదంలో “ఆద్యంతిక ౦ ద్వితీయ 

పాదాంత్యభాగం తృతీయపాదాద్యభాగంలో అవృతి చేయబడింది. ఆందుచేత 

“ఆంతాదిక ౦. తృతీ యపాదాద్యభాగం చతుర్ధ పాదాంత్య భాగంలో ఆవృ త్తి చెయ 

బడింది. ఆందుచేత “ఆద్యంతికం'. 

శ్లో ససార సాకం దర్చేణ కందర్చేణ ససారసా, 
శరన్నవానా బి(భాణా నావీభ్రాణా శరన్నవ, 367 

వ్యా. ససారేతి :_ ఇది రుదటాలంకారంలోనిది. ససారసా = సారసపక్షు 

అతో కూడినడి, నవానా == (నవాని ఆనాని వాహనాని యస్యాః సొ, కొత్త 

బళ్ళు కలది, శరమ్ = రెల్హగడ్డిని, ది భాణా = ధరించుచున్నది, నాబి(విభాణా= 

(వచయోదబేదః) వీనాం |భాణం శబ్దః యస్యాం సా వ్మిభాణా = పక్షుల ధ్వనులు 

కలది. న విభాణా ఆవి భాణా = పక్షిధ్యనులు లేనిది, న ఆవి, భాణా నావిభాణా= 

వక్షిధ్వనులు లేనిది కానిది. ఆనగా వక్షీధ్యనులు ఉన్నది, నవా = [పశస్తమూ 

ఆయిన, శరత్ = శరదృతువు, దర్చేణ = గర్వస్వరూపుడైన, కందర్పేణ సాకమ్ 

= మన్మథునితో కూడ, ససార = పసరించెను, వచ్చెను, 

ఇక్కడ |పథమపాదం చివరి అర్ధబాగం ద్వితీ యపాదాద్యార్థ బాగంలోను, 

ఆద్యభాగం ఆంత్యభాగంలోను ఆవృత్తి చేయబడ్డాయి. ఈ విధంగా వూర్వార్థంలో 
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ఆద్యంతిక_ఆంతాదికాలు రెండింటి సముచ్చయం. తృతీయపాదం ఆంత్యాది 

భాగాలు చతుర్ణ పాదం ఆద్యాంత్యభాగా లలో ఆవృత్తి చేయబడ్డాయి. అక్కడ 

కూడా ఆద్యంతిక.ఆంతాదికాల సముచ్చయం. 

అవ. అఆసియతాలెన సానాలలో ఆవృతి చేయడంవల్ల ఏర్పడిన యమ. 
= థి లీ 

కాన్ని ఉదాహరిసున్నా డు- 

తో మదుపరాజి పరాజిత మానిసి 
a) 

జవమనఃసుమనఃసురభీ శఆయమ్, 

అభ్బత వారిత వౌరిజవి ప్లవం 

స్ఫుటితతామ తతా(మవణం జగత్, 868 

వృ. ఏవం వె చిత్మసహ సై: సిత మేతదున్నే యమ్. 
Cn రి కాటా థి 

వ్యా, మరు ఇతి ;_ రత్నాక రక విరచించిన హరవిజయమహాకావుంలో 

వసంతవర్హనం. మరుప....సురఖి. మధుప=తుమ్మెదలయొక్క_, రాజి == పం క్తి 

చేత, పరాజిత = పరాజయం పొందింపబడిన, తొలగించబడిన ధైర్యం గల, 

మాని సిజన _ స్త్రీలయొక్క_, మనః = మనస్సులు గల, సుమనః = పుష్పాలతో, 

సురభి = పరిమళించుచున్నది, వారితవారిజవిప్టవమ్ = 'నివారించబడిన పద్మాల 

వినాశం గలది, 'స్పుటితత్నామతతా[మవణమ్- స్సుటిత = వికసించిన, త్మామ 

= ఎజ్జినైన, (చిగుళ్ళచేత  ఎజ్జనైన), తత = విస్తరించిన, ఆమవణమ్ = 

మామిడి తోటలుగలది ఆయిన, జగత్ = జగత్తు, (శ్రియమ్ = శోభను, అభృత= 

ధరించెను. 

ఏవమితి :- ఈవిధంగా వేలకొలది వెచిత్యాలతో ఈ యమకం ఉన్నది. 

ఇతరభేదాలకు ఉదాహరణలు ఊహించుకొనవలెను. 

ఆవ, శ్లేష లక్షణం చెపుతున్నాడు. 
0 

కౌ, వాచ్యభేదేన భిన్నా యత యుగపద్ భాషణస్సృశః, 

శ్రిష్యని కద్దాః శ్రేషోఒసావక్షరాదిభిరష్టధా. §4 

వృ. “అర్జభేదేన శబ్దభేద? ఇతి దర్శనే, “'కావ్యమార్లే న్యరో న 
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గణ్యతే' ఇతి చ నయే వాచ్యభేదేన భిన్నా ఆపి శబ్బా యత్ యుగపదు 

చ్చారణేన శిష్య ని, భిన్నం స్వరూపమపహ్ను వతే న శైషః. స చ వర్ణ 

పదలిజభాషా। పకృతి పత్యయవిభ క్రివచనానాం భేదాదష్షధా. |క మేణోదా 
గ ఒ © న్ టబ 

హరణమ్. 

వ్యా. వాచ్చైతి ఫం వాచ్యభిదేన చా ఆర్హ భేదం చేత, భిన్నాః = వేరువేం రన, 

యుగపత్ = ఒక్కా పర్యాయమే, భాషజస్సృశః = ఉచ్చారణను పొందుచున్న, 

ఒకే సారి ఉచ్చరించబడుతున్న, శబాః= శబాలు, శిషం ని ఇది యత్ = శిష 
లు [a ౧ t— రాట 

ములు అవుచున్నవి, కలియుచున్నవి అనేది ఏది కలదో, అసౌ ఇది, శ్లేషః= 

శేష. అక్షరాదిఫిః = అక్షరం మొద లెనవాజకెత, అష్ష్టదా = ఎనిమిది విధాలు. 
ధి 

ఓ 

అర్థెతి = “ఆర్భభేదంచేత శబ్బభదం' ఆని నియమం ప్రకారం, "కావ్య 

మార్గంలో స్వరం లెక్కలో నికి తీసికొనబడరు' అనే నియమం [పకారం, అర్హ 

భేద ంచేత శబ్దాలు వేరువేరైనా ఒక్క మారే ఊఉచ్చారణచేత కలిసిపోతున్నాయి; 

తమ వేరైన సంరూపా న్ని న్ని కప్పివేసున్నాయి. ఇది శేష. 
త్ రా 

పి. “సకృదుచ్చరితః శబ్దః సకృదేవార్హం గమయతి" “ఒక మారు ఉచ్చ 

రించబడిన శబ్దం ఒకే మారు అర్థాన్ని బోధిసుంది”అని నియమం ఉన్నది. ఆందు 

చేత ఒక శబ్దం రెండు అర్జాలను బోధించడానికి వీలులేదు. దీనిని పట్టి ఒకే శబా 

నికి రెండర్భాలు ఉన్నట్లు మనం అనుకుంటాం కాని ఆది యుకం కాదు. మొదటి 

ఆర్హాన్ని చెపే ప్ప పదం వేరు, రెండవ వ అర్ధాన్ని చెప్పే పదం వేరు. “విష్ణువు” అనే 

ఆర్థం చెప్పే “హరి శభిం వేరు; 'సింహం' అనే ఆర్థం చెప్పే 'హరిశబ్దం వేరు. 

ఆస్గభేదంచేత శబ్దభేదం ఆనగా ఇదే. అయితే ఒకే ఉచ్చారణపయత్నంచెత 

రండు శ్షబ్లాలస్ ఒకే మారు ఉచ్చరిసున్నాం. అప్పుడు ఆ రెండు శబ్దాలూ కలిసీ 

పోయినట్టు “అయిపోయి రెండర్జాలను ఒకే శబ్దం బోధిస్తున్నది అన్న వతీతి కలుగు 

తుంది. ఇలా రెండు శబ్దాలు వేకు వేరుగా కనబడకుండా, తమ విభిన్నరూపాలను 

కప్పివేసి, కలిసిపోవడం శ్రేష. ఒక్కొక్క సమాసానికి ఒకొక స్వరం 

ఉంటుంది కదా? స్వరాన్ని పట్టి శబ్బభేదం తెలుస్తుంది కదా? అని పశ్నించ 
వచ్చును. కాని “కావ్యమార్గంలో స్వరం పరిగణనలోనికి తీసికొనకూడదు” అనే 

నియమాన్ని పట్టి స్వర భేదం ఉన్నా ఒకే శబ్దంగా కనబడడం ఉంటుంది. 



ర్న్2 కావ్య పకాళ 

స చేతి :. వర్ష.పద-లింగ-కాషావకృతి. పత్యయ.విళ కి-వచనాల లూ. చమ్మ 

al (J) _ 

భేదాన్ని పటి ఈ శేష కూడా ఎనిమిది విధాలు. [కమంగా ఉదాహరణం. 
మి య 

నభంగశేష, అభంగశేష ఆని శేష రెండు విధాలు. పదాన్ని విరవడం 
రా బ్రా ఠా ల : 

చేత ఏరా డినది సభంగ శేష. విరవకుండానే ఉన్నది అభంగశెష. సభంగశ్లేష 
ల త్ రా 

వరాదిభేడంకేత ఎనిమీడి విధాలు. వడం అనగా సుబంతం లేడా తిజంతం. భాష 
(ఆ) 

అనగా. 

“సంస్కృత పాకృతమాగ ధపిశాచ భాషా శ్చ శే శారసేనీ చ 

షష్టో త భూరిభీదో దేశ వి శేషాదప[భంళః” 

అని సంకేతవ్యాఖ్యలో చెప్పినవి. ఆయితే ఈ నాడు (పచారంలో ఉన్న అన్ని 

భాషలూ కూడా తీసికొనవచ్చు. ఒక పదానికి ఒక భాషలో ఒక ఆర్థం మరొక 

భాషలో మరొక ఆర్థం ఉండ వచ్చు. ఈ అర్హ భేదాన్ని పురస్కరించుకుని కవి శేష 
౧ 

కల్పించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఈ కింది శ్లోకంలో సంస్కృతాం్యధ భాషల శేషం 

ఉంది _ 

“అంబలిద్యేషిణం వనే చిన్లకాయ శుభ పదమ్, 

కూరగాయ కృత తాసం పాలనెత్మిపియం గవామ్.” 

చినకాయ = చింతించేవానికి , ధ్యానించెవానికి, శుభ పదమ్ = శుభం ఇచ్చేవాడు, 

కూరగాయ = చెడ్డ ఉరగానికి, సర్పానికి, కృతతాసమ్ = చేయబడిన భయం 

కలవాడు, గవామ్ = గోవులయొక;., పాలనే = పాలనమునందు, ఆతి పియమ్= 

చాల ఇష్టం కలవాడు, బలిద్వేషిణమ్ = బలిచ క్ర వ రికి శ|తువూ అయిన, ఆమ్= 

విష్ణువును, వన్దే = నమస గ్రా డసున్నాను అని సంస్కతార్థం. “అంబలి” “చింత 

కాయి Es కూరగాయ “పాలనేతి" అనేవి తెలుగు పదాలు. ఆ రోజులలో _పాకృత 

భాషలు కూడా అధిక పచారంలో ఉండడ ండేత ఆలంకారికులు సంస్థృత్మపాకృత 

శేషలకు ఉదాహరణలు ఇచ్చారు, ఈ శెషభేదాలకి [కమంగా ఉదాహరణం, 

మొదట వర్ణ శ్రేషకి ఉదాహరణం ఇస్తున్నాడు. 

లో అలంకార శజ్కాకరనరకవాలం పరిజనో 

విశీరాజో భృజో వను చ వృష ఏకో బహువయాః. 
9౧ గ! 



శనవమో ల్లాసం ఫ్ఫ్శ్రి 

అవస్టేయం స్థాణోరపి భవతి సర్వామరగురో 

ర్విధౌ వ(కే మూర్హ్ని స్థితవకి వయం కే పునరమీ. 888 

వ్యా. అలంకార ఇతి :- శజా;_కరనరకపాలమ్ = భయం కలిగించే 

మనుష్యకపాలం, ఆలంకొర;-ఆలంకారం, వికర్హాజః = శిథిలములైన అవయవాలు 

ఉక భృంగు డ డనేవాడు, వరిజనః = పకిజనం.  బహువచయూః = చాల 

గల ల, ఏకః వృషః = ఓక ఎద్దు, వసు చ= ధనము. వ్యకేజ వంకర 

మెన, (పతి పతికూలమైన అని రెండవ ఆర్థం, విధౌ = చం దుడు, దెవం అని రెండవ 

ఆర్థం, మూర్ష్ని = నె త్రీమీద, స్ట సితవతి_ ఉండగా, ఉండడంవల్ల, సర్వామరగురోః 

= సమ సదేవతలకు పూజ్యుడైన, | సై సాతోః అపి = ఈశ్వరునికి “కూడా, ఇయమ్== 

ఈ, అవస్థాజ అవస్థ, భవతి =అవుతూన్నది; ఆమీ వయం పునః=ఈ మనమైతే, 

క్రీ ఎవళ్ళము, మన మాట చెప్పాలా ఆని అర్ధం. 

శ 

చం|దుడు ఆనే ఆర్థం గల “విధు” శబ్దానికి, దైవం అనే అర్దం గల "విధి 

శబ్లానికి స ప్రమ్యేకవచనంలో “విధా” ఆని రూపం ఉంటుంది. “విధు శబ్బంలోని 

“ఊికారం ' విధి" శబ్దంలో సి ఇకారం 'జబొ'గా మారాయి. అందు చేత ఉి స్థానంలో 

వచ్చిన “జా'వేరు, ఇ' స్థానంలో వచ్చిన “జా' వెరు. ఆయినా రెండింటికి శేష, 

వర్ణనేష 
ఆవ. పద శ్లేషకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో, పృథుకా ర్రస్వరపా(త్రం భూషితనిః శేషపరిజనం దేవ, 

విలసత్క_ రేణుగహనం సం(ప్రతి సమమావయోః సదనమ్, 

వ్యా. పృథుకేతి :_ ఇది వెనుక శీ0రివ శ్లోకంగా వచ్చినది. అక్కడ 

వ్యాఖ్యానించ బడింది. ఇక్యడ “పృథుక+-ఆ రస్వరి, “పృథు+కార్తస్వర' ఇత్యాది 

విధంగా భిన్న పదాలకు శ్రెష. 

అవ, లింగ_వచనశేషలకు ఉదాహరణం ఇస్తున్నాడు. 

శో భ క్రి ప్రహ్వవిలోకన( ప్రణయినీ సీలోత్పలస్పర్టీని 

ధ్యానాలమ్బనతాం సమాధినిరతై ర్నీ తే హిత ప్రా ప్రయే, 



shy కావ్య పకాశ 

లావణ్యస్య మహానిధీ రిసికతాం లత్మీదృళో స్తన్వతీ 

యుష్మాకం కురుతాం భవా ర్తిశమనం నే।తే తసుర్యా హరేః. 

వష 3 వృ. a వచనశ్లషో౬పి. 

వా. భక్తితి :. ఇది భాగవతామ తవర్దనకవి శ్లోకం అని వ్యాఖ్యాతలు, 

ప్త లు, తనుః వా శరీరమూ, యుష్మా 

కమ్ = మీయొక్క, భవా రిశమనమ్ = సంసార బాధాశమనాన్ని, కురుతామ్ = 

చెయుగాక . 'నే;తే'ఆనె నపుంసకలి ౦గద్వివచ నళ బానికీ, “శనుః' అనే స్రీలింగైక 

వచనళబ్దానికీ అనయించెటట్లుగా విశేషణాలు |పయోగించాడు కవి. భ కిపహ్వ 

విలోకన్నపణయిని = నేతపక్షంలో, భ క్రిచేత వంగినవారని అన్ముగహంతోొ చూడ 

డానికి ఆస క్రి కలవి, శరీరపక్షంలో-భ క్రిచేత వంగినవారిని చూడవలె ననే ఆస కి 
దేనివిషయంలో ఉందో అది; దీనిని చూడవల నని భక్తులు ఆత్యాస క్రితో ఉంటా 

రని ఆరం. నీలోత్ప్స లస్పర్థిని నల్లక లవలతో పోటీచేస్తున్న వి, చేస్తున్నది, సమాధి 

నిరతైః = సమాదియందు ఆస క్రికలవాళ్ళడేత, హిత్మపా పయే = హితలాభం 

కొరకు, ధ్యానాలమృనతామ్ = ధ్యానానికి ఆలంబనత్వాన్ని, విషయత్యాన్ని, న్ 

= పొందింపబడినవి అని న్మేతపక్షంలో ఆర్థం. శరీరం పక్షంలో “సీతా -ఈహిత 

[పాపము ఆని ప చ్చేదం. ఈహిత|పా ప్రయే = ఇష్ట పా పీకొరకు, ధ్యానాలంబి 

తత్వాన్ని, సీతా = పొందించ బడినది అని ఆర్థం. లావణ్యస్య= లావణ్యంయొక్మ-, 

మహానిదీ = గొప్ప నిధులు అని న్మేతపకంలో, శకీరపక్షంలో 'మహానిధిః అని 

పదచ్చేదం. అర్థం సమానమే. లక్షీద్భృళోః = లక్ష్మినే[తాలకి, రసిక తామ్ == 

రసికత్వాన్ని, తన్వతీ = చేయుచున్నవి, చేయుచున్నది అయిన, 'నే(తే తనుః వా 

భవారి శమనం కురుతామ్' అని అన్యయం. “కురుతామ్” అనేది “కృజ్' ధాతువు 

నకు పరస్మెపదంలో లోట్ (పథమపురుషద్వివచనం. “కరోతు. కురుతామ్- 

కురను”. 'నేతే” ద్వివచనం కాబట్టి 'కురుతామ్” ద్వివచనం. ఆత్మనేపదంలో 

ఏకవచనం. “కురుతామ్-కుర్వాతామ్-కుర్వుతామ్”. “తనుః ఏకవచనం ఆందుచేత 

“కురుతామ్' ఏకవచనం. “పణయినీ' ఇత్యాదిపదాలలో నపుంసక లింగ స్ర్రీలింగాలకి' 

ద్వివచన ఏకవచనాలకీ శేషలు. ఈ రెండు శేషలకి ఇక్కడ సంకరం. 

ఆవ, సంస్కృత పాక్ళత భాషల శ్రేషకి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 



నవమోలాసం ర్ర్ప్ 

శ్లో మహచదేనురసంధమ్మే తమవసమాసంగమాగమాహరణే, 
హరబహుసరణం తం చిత్తమోహమవసరఉమే సహసా, 

వ్యా. మహదే ఇతి :- ఆనందవర్దనుని దేవీశతకంలో 76వ పద్యం. 

సంస్కృతపక్షంలో “మహదే, సురసంధమ్, మే, తమ్, ఆవ, సమాసంగమ్, ఆగ 

మాహరబే, హర, బహుసరణమ్, తమ్, చితమాహమ్, అవసరే, ఉమె, సహసా 

అని పదచ్చేదం. ఉఊమే = ఓ! ఉమాదేవీ! మహదే== ఉత్సవమును ఇచ్చేదానా! 

ఆని దేవీసంబోధనం. లేదా మహదే = ఉత్న్వవమును ఇచ్చేదైన, “ఆగమాహరజే'కి 

విశేషణం. మే ఆగమాహరణే=నా వేద విద్యోపా ర నమున దు, సురసంధమ్ == 

= దేవతలతో సంబంధాన్ని కలిగించు (సురై * సంధా యస్మాత్ తత్), సమా 

సంగమ్ = ఆత్యంతాస క్రిని, అవ = రక్షించుము. ఆవసరే == మోహాన్ని తొల 

గించే సమయంవచ్చినప్పుడు, బహుసరణమ్=ఆనేక విధాల |పసరిస్తూన్న తమ్= 

ఆ, చితమోహమ్=చిత మోహాన్ని, సహసాజశ్మిఘంగా, హర=తొలగించుము. 

పాక్ళతపక్షంలో మహ, దేసు, రసమ్, ధమ్మే, తమవసమ్, ఆసమ్, 

గమాగమా, హర, జే, హరబహు, సరణమ్, తమ్, చిత మోహమ్, ఆవసరజ, 

మే, సహసా అని పదచ్చేదం. 

“మమ దేహి రసం ధర్మే తమోవళామ్ ఆళామ్ గమాగమాత్ హర నః, 

హరవధు శరణం త్వం చితమోహోఒపసరతు మే సహసా" 

ఆని సంస్కృూతమ్. 

హే హరవధు = ఓ ఈశ్వరుని భార్యవై న దేవీ! మమజనాకు, ధర్మే= 

ధర్మమునందు, రసమ్ = ఆసక్తిని, దేహి == ఇమ్ము. నః = మాయొక్క, తమో 

వశామ్ = తమస్సుకు వశ మైన, ఆకామ్ = ఆశను, గమాగమాత్ = చావుపుట్టు 

కల రూపమైన సంసారంనుండి, హర = హరించుము. త్వమ్, = నీవే, శరణమ్. 

= శరణము. సహసా వెంటనే, మే నాయొక్క, చితమోహః = చితము. 

యొక్క. మోహం, ఆపసరతు = తొలగుగాక, 

ఇక్కడ “సహసా” ఆనే పదంలో తప్ప మిగిలిన అన్ని వదాలలోనూ 

సంస్కృత (పాక్కతాలకు శ్రేష. 



స్5్6 కావ్య వకాశ 

ఛో ఆయం సర్వాణి శాసాంణి హృది జము చ వక్యుకి, 
౧ అలాల వట్ట 

సామర్థ్యకృదమి[క్రాణాం మి'తాణాం చ నృపాత్మజః, 878 

వ్యా. అయమితి :- ఆయమ్ = ఈ, నృపాత్మజః = రాజకుమారుడు, 

సర్వాణి = సమస్తమెన, కాస్తా9ణి = శాస్తారిలను, హృది = హృదయమునందు, 

వక్ష్యతి = వహించగలడు. జ్జేమ చ = పండితులయందు (కు), వక్ష్యతి చ= 

చెప్పగలడు కూడ. ఆమితాణామ్ = శ తువులయొక్క, సామర్ధ్యకృత్ =సామ 

రాన్ని చేదించేవాడు, మి తాణామ్ = మృతులకు, సామర్థ్యకృత్ చ= సామర్ధ్యం 

ఇచ్చేవాడు కూడ. 

వి. దేనికి ,వత్యయాలు చేరుస్తామో అది (పకృతి. ఇక్కడ “వక్ష్యతి” 

అనుదానికి *వహ్ ధాతువు, 'వచ్' ధాతువు పకృతులు. ఈ రెండింటికి కూడ 

ల్భట్ లో 'వక్ష్ణతి' ఇత్యాది రూపాలు ఉంటాయి. “సామర్హ్యకృత్' ఆనే పదం 

“సామర్శ్యం కన తీతి సామర్శ్యకృత్ ” అని 'కృంత్' ధాతువునుండీ, “సామర్శ్యం 
థి _ థ్ థ్ 

కరోతీతి నామర్హ్శకృత్” అని “కృళ' ధాతువునుండి ఏర్పడుతుంది. 'పెదానిలో 

ధాతురూపపకృతికి, రెండపదానిలో ధాతుజన్య (కృదంత) పాతిపదికరూవ| పకృ 

తికీ శ్లేష. 

అవ. _పత్యయ శేషకి ఉదాహరణం చూప్పతున్నాడు- 

శో రజనిరమణమౌ లేః పాదపద్మావలోక 

క్షణసమయపరావాపూర్వసంపత్సహ (స్రమ్, 

(ప్రమథనివహమధ్య జాతుచిత్వ (త్చసాదా 
దహముచితరుచిః స్యాన్నన్దితా సా తథా మే. 374 

వ్యా. రజసీతి :. రజనిరమణమౌలేః = చందదుడు శిరస్ఫునందు గల 
ఈశ్వరుని యొక్క, “పాదపద్మావలోక....సహ్మసమ్”. పాదపద్మ=పాదపద్మాల 
యొక్క, అవలోక = చూడడం అనే, క్షణ ఉత్సవముయొక్క, సమయ == సమ 

'యమునందు, పరావ =పొందబడిన, ఆవూర్య=ఆపూర్యములై న, సంపత్ సంవ 
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దలయొక, సహ, సమ్ =సహ[సం కలుగునట్టుగా , ఆహమ్=నేను, త్య|క్పసాడాత్ 

=సీ అను, గహంవలన, జాతు చిత్ = ఎప్పుడైనా, | పమథనివహమద్నే = [ప్రమథ 

గణాల మధంయందు, ఉచితరుచిః = తగిన కాంతి కలవాడనై, నన్దితా = సంతో 

షింపచే సేవాడను, స్మామ్ = ఆగుదును గాక. తథా = మరియు, సాజ అదియే, 
మె = నాకు, వనితా == నందిత్వంగా, స్యాత్ = అగును గాక. 

న 

ఇక్క-డ-"న్యామ్ _. నస్టితా =న్యాన్నన్ది తా” “న్యాత్ - 
నన్దితా=స్యాన్న న్టితా” 

ఆని ఉతమపురుషెకవచనంగాను, (ప్రఠనిజరుషెక వచనంగా కూడా (గహించ 

అనే పదంలో 'ననయతీతి ననితా ఆని కర ఏరకత్యచ్ వతంయానికీ “ననినః 
౧ ౧ ౮6 అ << ల 0౧ 

భావః నన్టితా” అని భావార్థక “తల్ పత్యయానికి శ్లెష. “తృచ్' కృష్పత్యయం, 
“తల్” తద్దిత! పత్య యం. 

ం 

ఆవ. *సుప్” *తిజ్” రూపవిభకుల శ్రేషకి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో) సర్వస్వం హర సర్వస్య త్వం భవచ్చేదతత్సరః, 
గా జు జ 

నయోపకారసాంముఖ్యమాయా సి తనువర నమ్. 875 

వ్యా. సర్వస్వమితి ;:- భక్తుడు కివునితోను, దోపిడీదౌంగ పుతుడితోను. 

అంటూన్న మాటలు. మొదటిపక్షంలో. హర = శివుడా! భవచ్చేదతత్సరః = 

సంసారమును నశింపచేయడంలో ఆస క్రిగల, త్వమ్ నీవు, సర్వస్యజ ఆందరికీ, 
సర్వస్వమ్ = సర్వస్య మైనవాడవు. నయోపకారసాముఖ్యమ్ = నీతికి, ఉపకారానికి 

సాంముఖ్యం ఊన్న, దేనివలన నయోపకారాలకు సాంముఖ్యం, అనుకూలత్వం 

కలుగుతుందో అట్టి. తనువర్త నమ్ =శరీరస్టితిని, ఆయాసి=పొందుచున్నావు, ఇది. 

వ్యాఖ్యాతలు చెప్పిన ఆర్థం. లో కోపకారం చేసి సీ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటు 

న్నావు అని ఈశ్వరునితో అన్నట్లు అవుతుంది. తనువర్తనమ్ = జనుల శరీర 

స్టితిని, నయోపకార సాంముఖ్యమ్ = నయో పకార ములకు సాంముఖ్యమును, ఆయాసీ 

= పొందించుచున్నావు (ఆంతర్భావిత ణిజర్ధం) ఆని ఆర్థం చెపితే బాగుంటుంది. 

రెండవ పక్షంలో- త్వమ్ = నీవు, సర్వస్య = అందరియొక్క_, సర్వ 

స్వమ్ = సర్వస్వాన్ని, హర = హరించుము. చేదతత్పరః == గంథులను (ధనం, 

దాచినముడులు) గోడలను శేదించడంలో ఆస కి కలవాడవు, భవ = అగుము. 



ఫ్రీ కావ్య పకాశ 

ఉవకారసాంముఖ్యమ్ = ఉపకారంచేయడానికి సుముఖత్వాన్ని, నయ = దూరం 

చేయుము. ఆయాసి = ఇతరులకు ఆయాసం కలిగించే, వర్శనమ్ = జీవికను, 

తను=చేయుము. 

ఇక్కడ “హరి “భవి *నయ' “తను ఆనే వదాలు ఒక అర్థంలో 

సుబంతాలు, రెండవ ఆర్షంలో తిజంతాలు. ఆందుచేత సుబంతతిజంత శ్లేష. 

అవ. ఎనిమిది విధాలైన సభంగశేషను నిరూపించి ఇప్పుడు ఆభంగ శేష 

చెప్పుతున్నాడు. 

కా, భేదాభావ్నాత్పకృత్యాదేర్భదో ఒపి నవమో భవేత్. 

వృ. నవమోఒపీతి ఆపిర్చిన్న|కమః. ఉదాహరణమ్. 

శో యోఒసకృత్పరగో తాణాం పక్షచ్చేదక్షణక్షమః, 

శతకోటిదతాం బి(భ్రద్విబుదేన్ద్రః స రాజతే. 876 

వృ. ఆత పకారణాదినియమాభావాత్ ద్వావప్యర్థౌ వాచో. 

వ్యా. బేదేతి :_ (వకృత్యాదేః = (పకృతి మొదలైన, భేదాభావాత్ = ఖేదం 

లేకపోవడంవలన, నవమోజపి-తొమ్మిదవది' కూడా, భేదః=భేదం, భవేత్ = 
ఆగును. 

పెన చెప్పిన (పకృతి, ఆక్షరాలు మొద లైన భేదహేతువులు లేకపోవడం 

చేత ఆలాంటి వేపి లేని తొమ్మిదవ భేదం కూడా ఒకటి శైషలో ఉన్నది; అదే 

ఆభంగ శ్లేష. 

నవమోపీతి :_ “భేదో౬పి' అని ఉన్న “అపి” శబ్దాన్ని “నవమి శబ్దంతో 

కలిపి 'నవమో౬పి' ఆని ఆర్థం చెప్పుకోవాలి. ఉదాహరణం ఎటనగా- 
ళా 

యః ఇతి :. యః=జఎవడు, అసకృత్ =అనేకపర్యాయములు, పరగో[తా 

ణామ్=శ తువంశాలయొక్క, పక్షచ్చేదక్షణక్షమః = వకాలను (సహాయులను) 

చేధించడంలో క్షణకాలంలోనే సమర్షుడో, శత కోటిదతామ్ నూరు కోట్లను ఇచ్చేవా 

డగుటను, బి భత్ =ధరించుచున్న, నూరుకోట్ట దానం చేసే, సః=ఆ, విబుధీన్దరిః 
ఇపండితశేస్టుడైన రాజా, రాజతే=(పకాశిస్తూన్నాడు. ఇది రాజవక్షంలో అర్థం. 
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యః. ఎవడు, ఆసకృత్ = అనెక పర్యాయములు, పర గో_తాణామ్=(_శేష్ట 

ములెన పర్వతాలయొక్క_, పక్షచ్చెదక్షణక్షమః= రెక్కలను చేధించడంలో క్షణ 

కాలంలోనే సమర్దుడో, శతకోటిదతామ్ =వ్యజాయుధంతో ఖండించేవా డగుటను, 

బిబత్ =ధరిస్తూన్న, సః=ఆ, ఏబురేన్ష్రః= దేవేందుడు, రాజతే=|పకాశిస్తు 
మత్ ద న — 

న్నాడు. ఇందుని పక్షంలో అరం. 
ఇ; 

ఆగత ఇతి :. ఇక్కడ (_పకరణాదినియామకాలు ఏఏ లేవు. ఆందువలన 

రెండర్థాలూ కూడ వాచ్యాలే. 

వి. పకరణాదులచేత ఒక అర్థ మే వాచ్యం అని నియమం ఉన్నప్పుడు 

“వదాత్మనః' ఇత్యాది శ్లోకంలో వలె (చూ. ఏ2, వ శో) ఒక అర్థం వాచ్యం, 

రెండవ ఆర్థం వ్యంగ్యం ఆని చెప్పవలసి ఊంటుంది. అటువంటివి ఏపీ లేవు గాన 

ఇక్కడ రెండర్గాలూ పాచ్యాలే. అందుచేత శ్లేష. గో త_వక్ష- విలురేన్ట్ర ఇత్యాది 

పదాలు ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా వర్ణ. (పకృత్యాది భెదా లేవీ లేకుండా రెండర్భాలను బోధి 

సున్నాయి. విరుపులు మొదలైనవి లేవు. ఆందుచేత ఇది అభంగ శ్లేష. “శతకోటి 

దతామ్” అన్నప్పుడు మాతం (పకృతి శ్లేష. 'ాత్రక్తోట్రీీ దదాతీతి శతకోటిదః' 

అనీ 'శతకోటినా ద్యతి ఖణ్జ యతీతి శతకోటిదః” ఆనీ ధాతువులో భేదం ఉన్నది. 

మొదటి దానిలో *దాఖ్” ధాతువు; రెండవదానిలో “దో ధాతువు. 

ఆవ, కొందరు [పాచీనాలంకారికులు శేష ఎక్కడ శద్దాలంకార మో ,ఎక్టడ 

ఆర్హాలంకార మో వ్యవస్థ చూపి ఈ ఆలంకారం ఇతరలంకారబాధకం ఆని (వతి 

పాదించారు. ఆ మతాన్ని నిరాకరిసుున్నాడు. 

వృ. నను స్వరితాదిగుణభేదాత్ భిన్నపయత్నో చ్చార్యాణాంతద 

భావాదభిన్న పయత్నోచ్చార్యాణాం చ శబ్దానాం బన్హః అలంకారా న్లర 

(పతిభోత్ప త్తి హేతుః శబ్ద శేషః అర్థ శేష శ్చేతి ద్వివిదో ౬ప్యర్హాలంకార 

మధ్యే పరిగణితో౬నై రితి కథమయం శబ్రాలంకారః? ఉచ్యతే.ఇహ 

దోషగుణాలంకారణాం కద్దారగతత్వేన యో విభాగః సః అన్వయవ్యతి 

రేకాభ్యా మేవ వ్యవతిష్టతే. తథాహి-కష్టత్వాదిగాఢ త్వాద్యన్నుపా సాదయః, 

వ్యర్థ త్వాద్మి పౌఢ్యాద్యుపమాదయః తద్భావతద భావానువిధాయిత్వాదేవ 

శదారగత తేన వ్యవస్తాష్య నే, 
c® థి అని 
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వ్యా. నన్వితి.ఆశంక -స్వరితాదిగుణాల భేదంవల్ల భిన్న మెన [పయత్నంచేత 

ఉచ్చరెంచదగిన శబ్దాల బంధమూ ,స్యరితాదులు లేక పోవడంచేత అభిన్నపయత్నం 

చెత ఉత ఉచ్చరింవద గేస్ శబ్దాల బంధమూ ఇతరాలంకారాల భానం కలగడానికి 

మే హేతువు అయే శబ్ద శ శెషి , “అర్హ శేష'అని రెండు విధాలైనదానిని ఇతరులు 

వది [పైచీనాలంకారికులు] అర్హాలంకారాల మధ్యనే పరిగణించారు కదా? 

ఇది శ ద్రాలంకారం ఎలా అవుతుంది? స మాధానం చెప్పబడుతుంది. ఇక డ (ఈ 

శాస్త్రంలో), దోష.గుణ. అలంకారాలు శద్దా ర గతాలు అని ఏ విధాగం చెయబడు 

తున్నదో ఆది ఆన౭యవ ఇతి రేకాలమీదనే ఆరారపడి ఉంటుండి. ఎందుచేతననగా- 

కష్టర్వాదులు, గాఢత్వాదులు, ఆను,పాసాదులు / ఈ మూడూ). వ్యర్థ త్వాదులు, 

(పౌ థఢ్యాదులు ఉవమాదులు (ఈ ఈమూడూ అవి, అనగా శశ్షారాలు, ఉండడాన్నీ , 

లేకపోవడాన్నీ అనుసరించి ఉండడంచేత శబ్బగతా లనీ ఆర్ధ గతాలసీ నిర్ణయించ 

బడుతున్నాయి. 

వి. ఇక్కడ మమ్మటుడు నిరాక రిస్తూన్న మతం అఆలంకారసర్వస్వంలో 

రుయ్యకుడు _వతిపాదించిన మతం అని (పదీపకారుడైన గోవిందఠక్క_రుడు, 

బాలబోధిని రచయిత అయిన వామనయల్ కీకర్, తదితరవ్యాఖ్యాతలు అభ్మిపాయ 

పడి రుయ్యకుని మతం అంతా ఆనువదించి దానిని నిరాకరించడానికి ప్రయత్నిం 

చారు. బలీయ మెన ఆనేక వమాణాలచెత రుయ్యకుడు మమ్మటుని తరవాతి 

వాడని తెలుసున్నది. ఆందుచేత ఇది తదీయమతనిరాకరణం కాదు. ఉద్భటుడు 

కావ్యాలంకార సారసం గ హంలో పకటించిన అభి పాయాన్ని మమ్మటుడు ఇక్కడ. 
ఖండిస్తున్నాడు (ఆయితే రుయ్యకుడు ఉదృటమతాన్ని సమర్థించాడు. అతడు 

మమ్మ టుని కావ్య పకాశతో పరిచితుడో కాడో నిశ్చితంగా చెప్పడం కష్టం, 

అదంతా మరొక ఆంశం), అందుచేతనే అత్నిపాచీనవ్యాఖ్య ఆయిన సంకేతంలో 

“అన్వై6తి. ఉద్భృటాద్య్యైః” ఆని చెప్పబడింది. మరికొందరు వ్యాఖ్యాతలు కూడా" 

ఇది ఉదృటమత మే అని అన్నారు. ఈ సందర్భంలో మమ్మటుడు ఉదాహరించిన 

“స్వయం చ” ఇత్యాదిశ్లోకం కూడా ఉదృటుని కావ్యాలంకార నారసం[గహంలోదే. 

అందుచేత మమ్మటుడు ఉద్భటమతాన్నే ఉట్టంకించి నిరాకరిస్తున్నా డని 

నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చును. ఉద్భటుని కావ్యాలంకారనారసం గహం, దానికి 

ఇందురాజు రచించిన లఘువృత్రి పరిశీలిస్తే ఈ విషయం స్పష్టం అవుతుంది. 

“ఏక పయత్నోచ్చార్యాణాం తచ్భాయాం చైవ బిభతామ్, 

స్యరితారిగుణై ర్చినై్నైర్చన్దః శ్లిషమిహోచ్యతే. 
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అలంకారా నరగతాం _పతిభాం జనయత్పదై ః, 

ద్వివి ధైరర్హ శబ్దో క్రివిశిష్టం త్మ త్చతీయతామ్ ” (కా.సా.సం.&.9,10) 
తె టా 

ఇవి కావ్యాలంకారసార సం|గహంలో భబ్లోద్భటు ఏ కారికలు. “అర్హ భేదాన్ని పట్టి 

శబ్ద భేదం” అనే సిద్ధాంతాన్ని ఆంగికరించినవాడు భట్దాద్భృటుడు. రెండు వేరు 

వేకు ఆర్థాలు చెపే బ్బ సమానాకారం గల రెండు శబ్దాలు ఉన్నాయి. వాటిని ఉచ్చరించే 

కంఠతాల్వాదిస్థానాలలో భేదం ఉండదు. అందుచేత ఒక్క-మారు ఉచ్చరించినా 

రెండు శబ్దాలసీ* ఉచ్చరంచి నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆలాంటి పదాలు ఉన్న శేష అర్థ 

శ్లేష. కొన్ని శబ్లాలలో ఉదాతానుదా త్తస్వరితస్వరాలు వేరు వేరుగా ఉంచే వాటి 

ఉచ్చారణస్థానాదులు మారుతాయి. అందుచెత ఆలాంటి రెండు పదాలను ఒక్క 

[పయత్నంచేత ఉచ్చరించడం కుదరదు అయినా వీటికి ఏక పయత్నంచేత 

ఉచ్చరించడానికి శక్య మైన పదాల పోలిక ఉండడంచేత ఒక శబ్దాన్ని ఉచ్చరిస్తే, 

ఉచ్చ రించని శబ్దం కూడా దీనితో క్లిష్టం అవుతుంది. సమాసాదిభేదాన్ని పట్టి 

స్యరితాదిస్యరాలలో భేదం ఉంటుందీ. తత్పురుషసమాసంలో ఉన్న పదం 

స్వరంవే రు, బహు వీహిలోవేరు, ఆసలు సమాసంలో కాకుండా వ్య న నంగా ఉంటే 

వేరు. ఈ భేదాలన్నీ వ్యాకరణళాస్త్రం లో చెప్పబడ్డాయి. ఈ శ్రేషకి శబ్దశ్తేష ఆని 

"పీరు. ఆర్థశేష అయినా శబ్ర శ్లేష అయినా ఈ పేరు రావడానికి కారణం రెండు 

అర్జాలను “బోధించడమేకాబట్టి ఈరెండు రకాల శ్లేషనీ కూడా అర్జాలంకారాలలోనే 

చేర్చారు, 

ఇక్కడనే ఉదృటుడు “ఆలంకారా నరగతాం |పతిభాం జనయత్పదె ౪" 

ఆని మరొక విషయం కూడా చెప్పాడు "అనగా ఈ రెండు విధాలెన శ్రేషలకీ 

కూడా స్వతః ఆలంకారత్వం లేదు; ఉపమాద్యలంకారఆభాసాన్ని ఇవి కలిగిస్తాయి. 

ఆందుచేత ఇవి అలంకారాలు అయ్యాయి ఆయితే ఇక్కడ ఆ ఉపమాదులకు 

(పాధాన్యం లేదు శేష (పాధాన్యం ఎందుచేతననగా “ఇక్కడ కూడా ఉప 

మాదులకే పాధాన్యం ఆంగిక రిస్తే శేష కి (ఆలంకారంగా) స్థానమే లేకుండా 

పోతుంది. ఆందుచేత ఆ ఉపమాదులు ఆభాసమ్మాతాలే అని“ [గ్రహించి శ్చేషకే 

(పాధాన్యం ఇవ్వాలి. శ్లేషతో సంబంధం లేని ఇతరస్రలాలు ఉపమాదులకు ఉండనే 

ఉన్నాయి కదా అని ఇందురాజు వ్యాఖ్యానంలో విశదీకరించాడు. 

ఈ విషయాన్నే మమ్మటుడు "నను"తో ప్రారంభించి “కథమయం శబ్దా 
లంకారః” వరకు ఉన్న వాక్యంలో అనువదించాడు. ఈ కారకలలోని పదాలనే. 

కొంచెం మార్చి '“స్వరితాదిగుణ భేదాత్ ' “అభిన్నపయత్నో చ్చార్యాణామ్” 

“ఆలంకారా నర్మపతిభోత్ప త్రిహేతుః' మొదలైనవాటిని, ఉపయోగించాడు, దీనిని 
86; 
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పటి కూడా మమ్మటుడు అనువదించి ఖండిస్తూన్నది ఊఉద్బటుని మతమే ఆని 
ట్ 

/(వామనాదుల ,పకారం%*,, కొని? 
3 \ a | ol 

కొన్ని దోష.గుణ. ఆలంకారాలు అరగతా లనీ 
థి 

ఆనుకునే విభాగానికి ఆధారం ఆన్మయవ్యతిరేకాలే. కష్టత్వం మొదలైన దోషాలు, 

జు రా స 

కొని, దోషాలు, కొని. “ణాలు 
> 

అలంకారాలు శబగతా లప, 
(య్ 

గాఢత౧౦మొదలెన గుణాలు, అన్నుపాస మొదలైస అలంకారాలు ఒకవిధమెన 

శబం ఉంటే ఉంటున్నాయి; అది లేకపోతే లేవు. ఈ అన్యయవ్య తిరేకాలను పట్టి 
ది వూ 

ఇవన్నీ శవానికి సంబంధించినవి అని నిధ్రయిస్తున్నారు. ఆదే విధంగా వ్యర్లత్వాది 
చి ణా  -* థి 

చోషాలు, పౌథ్యాదిగుణాలూ, ఉపమాద్యలంకారాలూ ఒక విధ మైన ఆర్థం ఉంటి 

ఉంటున్నాయి; ఆది లేకపోతే లేవు. అందుచేత ఇవన్ని అర్దానికి సంబంధించినవని 

నిర్ణయిస్తున్నారు. 

శ్లో; స్వయం చ పల్లవాతా(నుభాస్వత్కరవిరాజితా, ఇత్యభ జః 
న్, ag) Nn 

_ప్రభాతసంధ్యేవాస్వాఫలలుబ్దే హీత (ప్రదా, 877ఇతి సభజః, 

వృ. ఇతి ద్వావపి శబ్దెక సమ్మాశ యావితి ద్వయోరపి శబ్ద 

శ్రేషత్వముపపన్నమ్, న త్వాద్యస్యార్థ శ్రషత్వమ్. అర్జ్థశ్రషస్య తుస 

విషయ; యత శబ్దపరివ ర్తనేఒపి న న్రేషత్వఖబ్దనా యథా-_ 

శొ। స్రోకేనో న్నతిమాయాతి సో 3నాయాత్యధోగతిమ్, 

అహో సుసద్భశీ వృ తిసులాకో సేః ఖలస్య చ. 8178 

వ్యా. స్యయమితీ.ఇది _పతీహరేందురాజు రచించిన ఉద్భటాలంకార 

సారసంగహలఘవృ త్రిలోని పార్యతీవర్ణనపర శ్లోకం ఆని వామనర్వుల్కీ_కర్ 

వ్రాశారు. కాని ఇది ఉద్భటుని క్లాకమె, లఘువృ త్రికారునిది కాదు. ఉద్భటుడు 

కారికలు (వాసి తాను రచించిన కుమారసంభవంలోని కొంత భాగాన్ని ఉదా 

హరణలుగా ఇచ్చినట్లు (పతివారేందురాజే. “అనేన (గన్ఫకృతా స్వోపర చిత 

కుమారసంభ వైకదేళో ఒ|త ఉదాహరణత్వేనోవన్య స్తః” (1.17) అని (వాకాడు. 

పార్వతిపషంలో.స్వయం చ=స్వయంగా కూడ, అనగా మవిత్ముడైన హిమ 
వంతుని కూతురు అవడంచేతనే కాకుండా స్వయంగా కూడ ఈమె గొప్పది అని 
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“భావం. “స్వాసం బన్లేనైవ" (భర్తను వట్టి కాకుండా) అని వామన్ ర్భుల్కీకర్ 

వాసినది సరికాదు. (పభాతసంధ్రేవ=[పాతఃకాలసంధ్యవలె, పల్ప వాతా మభాస్య త్ర 

రవిరాజితా= చిగుళ్ళువతె ఎజ్జనైన | పకాశిస్తూన్న హసాలతో కోవింపచేయబడినది. 
క్ ననా. mr 

ఆనాంపఫలలు బ్రేహిత పడా = సులభంగా పొందశక్యం కాని మోకాదిఫలమునందు 
థి 

మూ 

“లు 
t . 

ఆస కి కలవాళ్ళ కోరికలను ఇచ్చెది. సంధ్యపక్షంలో_పల్దవాతా,మభాస్వత 
నా శ 

శవిరజితా = చిగుకువల కొంచెం ఎజ్జ్బగాఉవ్న సూర్యకిరణాలచెత ;పకాశింప 

ఇ 
ఇ 

% 

శరపబడినడి. అనా? 

వ. “పల్టవాత్నామ. భాస్వత్ కర విరాజితా”లో ఆభంగ శ్లేష, “భాస్వత్' “కరి 
ఆనే పదాలకి ఏ విరుపులూ లేకుండా రెండర్థాలు. “ఆస్వాపలుచ్చేహిత్మపదా” 

అనేదానిలో సభంగశ్లేష, పార్వతి పక్షంలో *సు__ ఆపి, "లుబ్ద __ ఈహితి, 

“ఆని, సంధ్యావర్హనంలో 'స్వాపి, “లుభై, హితీ' అనీ పదచ్చేదం చేయబడింది. 

పైన అభంగశ్లేషస్థలంలో 'ఆర్థ శేష' అనీ సభంగశ్రైషస్టలంలో శబ్రశ్చేష 

ఆస్ ఉద్భటుని మతం. దీనిని |పతీహా ర్రేందు స్పష్టంగా వివరించాడు. “భాస్వత్' 

“కరి ఆనేభిన్నార్థకాలై న శబ్దాలు వేరువేరుశబ్రాలే ఆయినా అవి ఒకే [పయత్నం 

చేత ఉచ్చరించ డానికి పీలవడంచేత ఇక్కడ అర్హ శేష. "అస్వాపఫలలుబ్దేహిత 

వదా” ఆనేడానిలో మొదటి పక్షంలో ఒకే సమాసం అవడంచేతవ్యాకర ణాను 

సారం దాని స్వరం వెరు, రెండవ పక్షంలో 'అస్వాపఫలలుబ్దే”, “పాత్మపదా” అని 

భిన్నపదా లవడంచేత వీటి స్వరం వేరు. అందుచేత ఈ రెండు వదాలనూ (ఆర్ధ 

భేదం చేతనే కాకుండా స్వరభేదంచేత కూడా రెండు పదాలుగా ఆంగీక రించవలసి 

ఉంది. “అస్వాపఫలలు బ్దేహిత పదా” “ఆస్వాపఫలలు బై, హిత పదా ' ఆనేవాటిని 

ఒకే [పయత్నంచెత ఉచ్చరించడం కుదరదు. ఆయినా కూడా ఈ పదంలో ఆ 

పదం శ్లిష్టం అయి ఏకపదంగా పరిగణించ బడుతున్నది. అందుచేత ఇది శబ్ద శేష 

అసి ఆయన వివరించాడు, ఈవివర ణాన్ని పట్టి రెండవ శబ్దం మొదటిశబ్దం కలిసి 

వౌయినట్లు అయింది; ఆందుడేత ఇది శబ్ద శేష అని ఉద్భటాదులు అధి పాయం 

అన్నట్టు తోస్తుంది. 

దీనికి మమ్మటుని సమాధానం ఏమనగా- వె శ్లోకంలోని ఆభంగ శ్లేష 

ఆయినా సభంగశేష అయినా, రెండూ కూడా శబాన్నే ఆశ్రయించి ఉన్నాయి, 
౧ ధా 
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అందుచేత రెండింటిని శబ్రశేష అనడమే యు కం. మొదటిదానిని అర్థ శ్లేష ఆనడం 
చా వాన్ 

యుకం కాదు. శబ్దాలు మార్చినా కూడ ఎక్క డైతే శ్చేషత్వానికి భంగం వాటిల్బదో' 

అక్కడనే అర్హ న్లే శేష “అంగీకరించాలి. ఉదాహరణకి- 

స్తోకేనేతి.సోకేన = ఆల్పమైనదానిచేతనే, ఊన్నతిమ్ = పెకి లేచుటను, 

గర్వమును అని రెండవ ఆర్థం. ఆ యాతి = పొంగును. సో కేన = అల్ప మెనదాని 

చేతనే, అధోగతిమ్ కిందికి దిగిపోవడాన్ని, ఆధఃపతనాన్ని అని రెండవ ఆర్హం. 

ఆయాతి = పొందును, తులాకోసేః = (తాసు చివరిభాగంయొక్క_, ఖలస్య = 

దుర్మార్గునియొక్క. ,వృ తిః (పవ రన, సుసదృకీ = చాలా సామ్యం కలది, ఆహో" 
గి ఆవాజ్ — 

వి. ఇక్క_డ “సోశేనోన్నతిమ్” అనేదానికి బదులు “ఆల్పేనోద్రై స్వమా 

ప్నోతి' ఇత్యాదిరీతి చేత శబ్దాలు మార్చినా రెండర్గాలు బోధించ బడతాయి, అంచుచేత 

ఇలాంటి చోట మాతమే అర్ద శ్లేష అంగీకరించాలి. 

ఆవ. ప్ అల౦కారాంతర పతిభోత్స త్తి తికి కారణం అనే వాదాన్ని 

తిరస్కరిస్తున్నాడు. 

వృ. న చాయముపమ్మాపతిభోత్ప త్తి హేతుః శేషః, ఆపి తు శ్లేష. 

(పతిభోత్ప త్తి హేతురుపమా. తథాహి-యథా “కమలమివ ముఖం మనో జ్జ 

మేతత్ కచతితరామ్” ఇత్యాదౌ గుణసామ్యే- [కియాసామ్యే, ఉభయ 

సామ్యే వా ఉపమా,తథా “సకలకలం పుర మేతజ్ఞాతం సంపతి సుధాంశు 

బిమృమివ" ఇత్యాదె కబమాగతసా మ్యేఒపి సా యుకెవ, తథాహ్యు కం 
౧ = న 

రుద టేన- 

స్ఫుటమర్థాలంకారా వేతావుపమాసముచ్చయౌా కింతు, 

ఆ(శిత్య శబ్బమా(తం సామాన్యమిహాపి సంభవతః”. ఇతి 

వ్యా. నేతి. ఈ శ్రేష, “(స్య యంచ పల్పవాతామ” అనే శ్లోకంలో చెప్పబడిన 

శ్రేష)ఉపమావ తిభోత్స త్రి తికి, ఉపమాలంకారం స్పురించడానికి, హేతువు కాదు, 

మరేమనగా ఉపమాలంకార మే శ్లేష్టపతిభోత్చ త్రిహేతువు ఎందుచేతననగా “కమలం. 

వలె మనోహరమైన ఈ ముఖం బాగా కో భిస్తూస్నది” ఇత్యాదులలో గుణ. 
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సామ్యాన్సి (మనోజ్ఞత్యం ఆనే గుణాన్ని) పటి, కియాసామ్యాన్ని (కచతితరామ్” 
56 + కా ~~ ట లి 

అనే | కియాసామ్యాన్ని) పట్టి, లేదా గుణకియలు రెండింటియొక్కా సామ్యాన్ని 

వటి ఏ విధంగా ఉపమాలంకార మో, (ఉపమాలంకారం ఆంగీకరింపబడు తూన్న దో) 

ఆదే విధంగా “సకలకలమ్ (ఇప్పుడు ఈ పురం చందబింబం వలె సకలకలం._ 

పురం పక్షంలో “క లకలధ్వనితో కూడినది” ఆని చం|దుని పక్షంలో “సమస్తమైన 

కళలు కలది” ఆస్ ఆర్థం_-అయింది) ఇత్యాదులలో శబ్బమ్నాతసామ్యాన్ని పట్టి ఆది 
ఉపమ) యుకమే (ఉపమాలంకారం ఆంగికకించడం యు క్ర మే. 

పూర్వం ఉదాహరించిన “స్వయం చ పల్పవాత్మామ” ఇత్యాదిశ్లోకంలో శేష 

ఉండడంచేత ఉపమా:పతీతి కలగడం లేదు. ఉపమ ఉండడంచేత శ్రేష|వతీతి 

కలుగుతున్నది. 'కమలమివ' ఇత్యాదులలో గుణ్యకియాదుల సామ్యాన్ని వట్టి 

ఉపమాలంకారం ఆంగీకకిస్తున్నాం. అదే విధంగా “సకలకలమ్' ఇత్యాదులలో కూడ 

శబమ్మాతసామ్యాన్ని పట్టి ఉపమనే అంగీకరించాలి. '“పురాన్నె చం,చదింబంతో 

పోల్చడానికి నాధర్మ్యం ఏమున్నది” అని _పశ్న కలగగానే పురమూ సకలకలమే, 

చండబింబమూ సకలకలమే, అందుచేత *“సకలకలత్వం' ఆనే శ బ్దమా(త 

పౌమ్యాన్ని పట్టి పురాన్ని చందబింబంతో పోల్చడం జరిగింది అని తెలుసు 

కుంటాం. చం దదింబంతో పోల్చారు కాబట్టి “సగకలకలమ్' అనేదానికి పురానికి 

చందబింబానికీ సరిపడేటట్టుగా ర౨డర్ధాలు చెప్పుకున్నాం. ఆలా పోల్చకుండా 

“సకలకలం పుర మేతజ్లాతం సంవతి" అని మ్మాతమే అంటే 'సకలకలి శబ్దానికి 

రెండర్జాలు చెప్పుకునే (పస కే లేదు. ఆందుచేత ఉపమాలంకారం ఉండడంచేత 

శ్లేష పతీతి కలుగుతున్నది. నష ఉండడంచేత ఉపమా! పతీతి కలగడం లేదు. 

స్వయం చ పల్పవాతా మెత్యాది పూర్వోదాహృత శ్లోకంలో కూడా అంతే. 

అవ. శబమాతసాధర్మ్య్యంచెత కూడా .ఉపమాలంకారం చెప్పవచ్చు 

ఆనడానికి రుచటుని సంమతిని చూపుతున్నాడు: తథాహీతి,- రుుదటుడు ఆస్తే 

చెప్పినాడు కదా? స్పుటమితి.* ఈ ఉపమాసముచ్చయాలంకారాలు ఆర్థాలంకారాలనే 

మాట సత్యమే. కాని శబ్దమా|తసామ్యాన్ని పట్టి కూడా ఈ అలంకారాలు 

'సంభవిసాయి". 

ఆవ, సామాన్యధర్మం పేర్కాన్న “కమలమివ ముఖం మనోజ్ఞమ్" 

ఇత్యాదులలో కూడా శ్లేషకే (పాధాన్యం అంగీకరించడం మంచిది. కమలంలో 
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ఉన్న మనోజ్ఞత్యం వేరు. ముఖంలో ఉన్న మనోజ్ఞత [౦ వేరు. వాటిని ఒకే" 

మనోజ్జత్వంగా చెప్పడంచేత శేష. ఇక్కడ శ్రేషకి. [ప్రాధాన్యం ఆంగీకరించని 

పక్ష ౦లో శ్లేషకి స్థానమే లేకుండా పోతుంది. మనోజ్ఞత్వం మొదలైన సామాన్యం 

చెప్పని 'కమలమివ ముఖమ్' ఇత్యాదులలో శ్లేష లేదు గాన అక్కడ 
ఉపమ చెప్పుకోవచ్చును ఆని ఆళంకించుకొని సమాధానం చెపుతున్నాడు- 

వృ. న చ “కమలమివ ముఖమ్" ఇత్యాది? సాధారణధర్మ 

(పయోగశూన్యః ఉపమావిషయ ఇతి వక్తుం యు కమ్; పూర్ణిపమాయా 

నిర్విషయత్వాప తేః. 

శో దేవ త్వ మేన వాతాలమాశానాం త్వం నిబస్ధనమ్. 

త్యం చామ ుురమరుద్భూమి రేకో లోక (త్రయాత్మకః. 919 

ఇత్యాది: శ్రైషస్య చోపమాలంకారవి వికోఒ సీ విషయ ఇతి: 

ద్వయోర్యోగె సంకర ఏవ. ఉపపత్తిప పర్యాలోచనే తు ఉపమాయా 

ఏవాయం యుకో వీషయః. అన్యథా విషయాపహార ఏవ పూర్ణోపమాయాః 

స్యాత్. 

వ్యా. న చేతి_.సాధారణధర్మ[పషయోగం లేని “కమలమివ ముఖమ్” 

ఇత్యాదిక మే ఉపమావిషయం (నాధారణధర్మ పయోగం ఉంటే అది శ్రేషయే)అని 

చెప్పడం యు కం కాదు. అప్పుడు వూర్ణో పమకు స్థానమే లేకుండా పోతుంది 

దా వి. ఉపమేయం, ఉపమానం, సామాన్యధర్మం, ఉపమావాచక మైన ఇవాదికర 

ఈ నాలుగూ కూడా ఉన్నది పూర్ణోపమ అని అందరూ అంగీకరించిన విషయం. 

సామాన్యధ ర్మం [వయోగించినప్పుడు శ్రేషయే కాని ఉపమ కాదు అని చెప్పే 

పక్షంలో వూర్ణోపమకు స్థానమే లేకుండా సోతుంది ఆని ఆర్థం. 

అవ. ఇక్కడ ఉపమను ఆంగీకరి "సే శ్రేషకు స్థానం ఉండకుండా పోతుంది 

అనేదానికి సమాధానం చెపుతున్నాడు. 

దేవ ఇతి.దేవ = ఓ! విష్ణో! త్య మేవ = నీవే, పాతాలమ్ = పాతాలము, 

త్యమ్ = నివు,  ఆకానామ్ = దిక్కులకు, నిబననమ్ = నియమస్తాన మైన 

భూలోకము. సూర్యోదయాదులను పట్టి దిగ్భేదం ఉన్నది ఈ లోకంలోనే త్వమ్. 

వనీవు, ఆమరమరుద్భూ మిశ్చ=అమరు లకూ మరుత్తులకు స్థానమైన స్వర్గ లోకము. 



అతంంతము, పాతా= రక్షించేవాడవు. త్వమ్ = నీవు, ఆశానామ్ = యాచకుల 
ప్ర 

ఆశలకు, నిబననగమ్ = కారణమెనవాడ వు. త్వమ్ నీవు, చామర మరుద్భూమిః == 
ళు మొనా 

చామరముల వాయువులకు సానమెనవాడవు. ఏకః=ఒక్ళ-_డవెే, లోక తయాత్మకః 
ఉ ~— 

= మూడు విధాల లోకాల స్వరూపం కలవాడవు. 

ఇత్యాదికం శ్రషకు, ఉపమాద్యలంకారాలు ఏవీ లేని (పత్యేక స్థానం. ఆనగా 

దేవేత్యాదిల్లోకాలలో (పక రణాదులు ఏమీ లేకపోవడంచేత, రెండర్జాలూ వాళ్యాలే. 

ఉ పమాడ్శలంకారాలకు ఆవకాశం లేదు. అందుచేత ఇవి ఉపమాద్యలంకార 

సంబంధం లేని శ్రషమాతస్థానాలు. ఆందుచేత ఉపమాదులే శేష _వతిభోత్ప త్తి 

హేతువులు అని చెప్పే పక్షంలో శ్రష ఉన్నచోటల్తా మరొక ఆలంకారం ఏదో 

ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి శ్రేషకి (ప్రత్యేకమైన స్టానమె లేకుండా పోతుంది అని 

చెప్పడం యు క్రం కాదు అని ఆర్థం. 

ద్వయోరితి. ఎక్కడైనా రెండూ సమ్మపాధాన్యంతో ఉన్నట్టయితే అప్పుడు 

వాటికి సంకరము అని అంగీకరించాలి. (ఇక్కడ సంకరం అనగా “కలయిక అని 

మామే ఆర్థం. ఉపవ త్రి జాగ రగా ఆలోచిస్తే ఉపమకే యుకమైన విషయం 

((పదేశం)అనగా “స్వయం చి ఇత్యాదులలో ఉపమనే అంగీకరించడం యు కం. 

ఆలా కాని పక్షంలో పూర్ణోపమకి స్థానం ఉండదు. 

ఆవ. ఉపమాలంకారం ఒక్కటే కాదు; ఇతరాలంకారాలు కూడా శేష 

జాధఢకాలే అని చెపుతున్నా డు- 

వృ. నచ “ఆవినుసునరీనిత్యం గలలావణం? వినుకా” ఇత్యాదౌ 
0 a (op) మ్ ౧ 

విరోధ పతిభోత్ప త్తి హెతుః శ్రేషః, అపి తు శ్రషపతిభోత్ప త్రి హేతుః 

విరోధః. న హ్యతార్జద్వాయ్యపతిపాదకః శబ్దశ్తేషః, ద్వితీయార్దస్య పతి 

భాతమా్మాతస్య [పరోహాభావాత్ . న చ విరోధాభాస ఇవ వికోధః శ్రేషాభా సః 

స్రేషః.త దెవమాదిష వా క్యేషు సెషపతిభోత్చ త్తి హేతుర లంకారా నర మేవ. 

వ్యా. నెతి.' ఆబిన్దు 'ఇత్యాదివాక్యంలో కూడా విరోధ (పతిభోత్ప త్తి హేతువైన 

శిషాలంకారం కాదు; మరేమనగా శేష వతిభోత్ప త్రి హేతువైన విరోధాలంకార మే. 
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ఇక్కడ అర్హడ్వయ్మ పతిపాదక మైన క్షబ్దశ్లేష కాదు. కేవలం స్పురణకు మ్మాతమే 

వచ్చిన రెండవ అర్ల గం దృఢంగా నిలబడడంలేదు కదా. విరోధాభాసని విరోధం 

ఆన్నట్లు శషాభాస " శేష కాదు కదా? ఆందువలన ఇలాంటి వాక్యాలలో శేష 
రా ౧ ౧ వి, 

వతిభకు కారణమైన మరొక ఆలంకార మే. 

ప్. “అబిన్లుసున్గరీ నిత్యం గలల్లావణ్యబిన్లుకా' ఈ శ్లోకార్దం కూడ 

భట్టోదృటుని దే. (417. ఆబిన్లుసున్లరీ = (ఆప్ -- ఇన్సుసునరీ) సీటిలో (పతి 

బింబించిన చందుడు వలె సుందరి; నిత్యం ఎల్లప్పుడూ, గలల్లావణ్యబిన్లుకా = 

(సవిస్తూన్న లావణ్యబిందువులు కలది అయిన గౌరి అని అర్ధం. అబిన్దుసుందరి= 

బిందువులు లేని సుందరి ఆయినా, లావణ్యబిందువులను |సవిస్తూన్నది అని మరొక 

ఆర్శం స్పురించడంచేత విరోధాలంకారం. ఇక్కడ కూడా “పతీహారేందురాజు 

బిందువులచేత సౌందర్యం లేని ఆమెనుండి లావణ్యబించువులు ఎలాపసరిసాయి? 

అని విరోధ భాసించడానికి హేతువైన శ్లేష _“ఆవిన్దుసున్గరీత్యత తు బిన్దుభిర్యస్యాః 

సౌన్దర్శం నాసి తస్యాః కథిం లావణ్య బిన్షవః [పస రేయుః ఇతి విరోధ్యపతిభో 

త్పత్తి “తిహేతుః శేషః ” అని అన్నాడు. దీనిని వట్టి విరోధం భాసించడ మే కాని విరోధా 

లంకారం కాదు, శ్రేషాలంకార మే అని ఉదృటాదుల అభ్మిపాయం అని తెలున్తుంది. 

ఇక్కడ కూడా శేషవతిలోత్పత్తి హేతువైన విరోధాలంకారమే కాని, శ్రేషాలంకారం 

కాదు ఆని మమ్మటుడు (_పతిపాదిన్తున్నాడు. ఇక్కడ రెండు అర్జాలసి (పతిపాదించే 

క్రబ్రశేష అని చెప్పడానికి పీలులేదు. శబ బశ క్రిని పట్టి 'బిందు'' ఆవిందుి ఆన్న 

మాటలు వినగానే కేవలం రెండవ అర్థం స్పురినూన్నది. అంతమా|త మే; ఈ 

రెండవ అర్థానికి వాకళ్ణింలో అన్వయం లేదు. విరోధం భాసించినంతమా తాన 

“సిరోధాభానాలంకారం' అని అంగీకరించినట్టు శెష భాసించినంతమా, తాన శేషా 

అలంకారం ఆనడానికి సీలు లేదు కదా? అందుచేత ఇలాంటి స్థలాలలో ఆయా 

ఇతరాలంకారాలనే అంగీకరిస్తూ కెవలం శ్లేష స్పురిస్తూన్నది ఆని మా|తమే 

చెప్పాలి. శ్లేషకు ఆలంకారత్వం, చెప్పడానికి వీలు లేదు. “ఇక్కడ ఉన్నది శ్లేషా 

లంకారమే, ఇతరాలంకారాలు భాసిస్తున్నాయి కాని వాటికి అలంకారత్యం లేదు” 

అనే వాదం సరికాదు అని అర్దం. 

ఆవ. మరికొన్ని ఉదాహరణలు చూపుతున్నాడు. 

వృ. తథా చ. 
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కో ““సద్వంశముకామణిః.” 380 

“నాల్బః కవిరివ స్వల్పళ్లోకో చేవ మహాన్ భవాన్. 

“ఆనురాగవతీ సంధ్యా దివస సత్పురఃసరః, 
— 

ఆహో దె వగతిక్చి(త్రా తథాపి న సమాగమః 382 

““ఆరదాయచాసమచలం కృత్వాహీనం గుణం విషమదృష్టిః, 

యశ్నిత్రమచ్యుతశ రోలక్ష్యమభాళన్నమ స్తస్మె"” 888 

“-ఇత్యాదా వేకదేశవివర్తి రూపక - శేషవ్యతి రేక-సమాసో క్తి-విరోదత్వ 

“'ముచితమ్. నతు శ్రేషత్వమ్. 

వ్యా. తథేతి :. ఆందువలన “సద్యంశ ముకామణి£ ఇత్యాదులలో వరుసగా 

ఏక దేశిఏివ_రిరూపక - శ్రేషమూలకవ్యతి రేక_సమాసో క్తి-విరోధాలంకారాల
ని అంగీ 

కరించడమే యు కం కాని శ్రేషాలంకారం అంగీకరించడం యుక్తం కాదు. 

వి. సద్యంశముకామణిః = సద్యంశ మనే వెదురుక జ్ఞ్లలో పుట్టిన ముత్యము. 

ఇక్క_డ “వంశ” శబ్రశ్తేషను పట్టి (“వంశిళబ్లానికి రెండర్థాలు ఉండడంచేత )వేణు 

కులాలకు రూపకం. అనగా కులానికి వేణుత్వారోపం, దానిని పట్టి రాజుయందు 

ముకామణిత్వారోపం. ఆందుచేత ఇక్కడ శ్లష్టపరంపరంపరితరూపకం. ముందు 

కులచేణురూపకం, తరవాత రాజము కామణి రూపకం అవడంచేత పరంపరితం. 

శ్లేష దీనికి అంగం. ఆందుచేత శ్చిష్టపరంపరితరూపకం. డీనిని భామహాదులు ఏక 

దేశవివ ర్రిరూపకం ఆంటారు. అందుచేత ఇక్కడ అలంకారం రూపకమే కాని, 

పటి ఆది భాసించి దానికి ఆంగ మయింది. 
న యట 

నాల్ప ఇతి :. దేవ=జరాజా ! మహాన్ = గొప్పవాడవైన, భవాన్ = సీవు, 

'ఆల్పః కవిరివ = క్షుదకవి వలె, స్వల్ప శోక ః = స్వల్ప మెన క్రీరి గలవాడవు, 

'సల్పమెన శ్లోకాలు కలవాడవు ఆని రెండవ ఆర్థం, నజ కావు. ఇక్కడ ఉప 

మానం కంటె ఉవమేయానికి ఉత్కష్టత్వం చెప్పడంచేత వ్యతిరేకాలంకారం. 

దినికి మూలం శ్లేష కాబట్టి శ్రేషమూలకవ్యతి రేకం. ఇక్కడ వ్యతిరేకానికే పాధా 

"న్యం కాని తన్నిర్వాహక మైన శ్తేషకు (పాధాన్యం లేదు అని అరం. 1 



ష్ష్ 0 కావ్య వకాశ 

అనురాగ వతీ ఇతి =. సంధ్యా= సంధ్య, ఆనురాగవతీ = ఆనురాగం గలది. 

(పేమ, ఎరుపు అని రెండర్భాలు;, దివసః = దివసము, తత్పురఃసరః = దానికి 
పురఃసరము (ముందు నడ చుచున్నది, సంముఖంగా ఉన్నది అని రెండర్భాలు). 

తథాపి == అట్టు ఆయినా కూడ, సమాగమః=కలయిక, (త్రేపురుషసమాగమం ఆని 

రెండవ అర్దం), న.= లేదు. అహో _ ఏమి ఆశ్చర్యము, దైవగతిః= దైవ్యపవ 

ర్రన, చితా = చిత మైనది, 

ఇది పాతఃసంధ్యావర్ణనం ఆవడంచెత ఆభిధ నియమితం ఆయిపోయింది. 

రెండవ అర్జానికి ఆన్వయం లేకపోవడంచేత ఇది శేష కాదు. శ్రిష్టములైన విశేష 

ణాల మహిమవెత నాయికానాయకవృతాంతరూపమైన మరొక అర్హం కూడా స్పురి 

స్తూన్నది కాబట్టి సమాసో క్రృలంకారమే కాసి శేషాలంకారం కాదు. 

ఆదాయేతి :. యః=వఏ, ఏషమదృష్టి: *=బెసీ కళ్ళు గల శివుడు, అచలమ్ 

= మేరుపర్వతాన్ని, చాపమ్ = ధనసు నస్సునుగా, ఆదాయ = [గహించి, అహీనమ్ 
= (అహి+ఇనమ్) సర్బరా జైన వా సుకిని, గుణమ్ = నారినిగా, కృత్వా = చేసీ, 

అచ్చుతశరః == అచ్యుతుడు బాణంగా గలవాడై, చితమ్ = ఆక్చర్యకరముగా, 

లక్ష్యుమ్ = _తిపురాసురరూపమెన లక్ష్యాన్ని, ఆభాజీక్ = భేదించెనో, తస్మె=అటి' 
pa ష్ కు టబ 

శివునకు, నమః = నమస్కారము. ఇక్కడ మరొక అర్థం. విషమదృష్టిఃల త్యం 

మీద కాక మరొకచోట దృష్టి గల, యః ఎవడు, ఆదలమ్ = చలించని, 

సారమైన చాపమ్ _ = ధనస్సును, ఆదాయ _ = (గహపాంచి, హీనమ్ == నికృష్ట 

న, లేదా అహీనమ్ = ధన నస్సుకంచె పొడవులో తక్కువ కాని, గుణమ్ = 

వారిని, కృత్వా = చెసీ, అద్భుతశరః == ధనస్సునుండి జారని (బైటకు వెళ్ళని) 

బాణం కలవాడై, లక్షుమ్ == లకి సంఖ్యలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని, కొదినో అని విరోధా జ 
ఇ 

భాసం. ఇక్కడ కూడా |వధానాలంకారం విరోధాభాసమే కాని శేష కాదు. రెండవ 

ఆర్థానికి ఆన్యయం లేదు గాన దృఢ స్థితి లేదు గాన అది అంగం మా, తమే ఆని 
అర్జం. 

వృ. శబ్రశ్లేష ఇతి చోచ్యతే; ఆర్థాలంకార మరే చ లక్ష్యతే ఇతి 
కోఒయం నయః? కిం చవె వెచిత్యమలంకార ఇతి య ఏవ కవి| పతిభా 

సంరమృగోచర స్ప తవ విచ్శితతా ఇతి సైవాలంకారభూమిః. అర్థముఖ 
_పేశిత్వ మేలేషాం శబ్దానామితి చేత్ అను పాసాదీనామపి తథై వేతి తేఒ 
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ప్యర్థాలంకారా: కిం నోచ్యనే 2 రసాదివ్యజ్ఞకస్యరూపవాచ్యవి శేషసవ్య 

పేక్షత్వేఒపి హ్యను పాసాదీనామలంకారతా. శబ్బగుణదోషాణామప్యర్థా 

పెక్షయెవ గుణదోషతా. అర్థ గుణదోషాలంకారాణాం శబా పేక్షయెవ వ్యవ 

సితిరితి శబగతతేనోచ్యన్తామ్. “విధౌ వ్యకి మూరి” ఇత్యాదౌ చ వరాది 
థి ఏ హే a] ణ 

శ్రేషే ఏక్కపయత్నోచ్చార్యత్వేఒర్థ శ్రషత్వం కబ్బభేదేఒపి _పసజ్యతా. 

మిత్యేవమాది స్వయం విచార్యమ్. 

వ్యా. శబశెష ఇతి :_ | స్వరితాదిగుణ భేదంచేత భిన్నపయత్నో చార్యాలైన 
లి ణర్వొ | మా 

శాల బంధం) శబ శేష ఆని ఆంటూ దీనిని అర్జాలంకారాల మధ్య పఠించడం. 

ఇదేమి పద్దతి ? 

కించేతి ;. మరొక విషయం ఏమనగా. 'ఆలంకారంి అనగా వెచిత్యం. 

కవిపయత్నం అంతా దేనిని గూర్చి చేయబడుతుందో దానిలోనే విచ్చితత్వం 

ఉంటుంది. అందుచేత ఆ విచితత్వంలోనేఉంటుంది ఆలంకారత్యం |పకృతంలో 

కవ్మిపయత్నం అంతా శబ్దాలను ఎన్ను కోవడంలోనే ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఆలంకా 

రాన్ని ( శ్రేషాలంకారాన్ని) శబ్దాలంకారం అనడమే యు క్రం అని భావం. 

ఈ శబ్లాలు ( శ్రేషస్థలంలో (పయోగించె శబ్దాలు) కూడా ఆర్థముఖం చూస్తూ 

ఉంటాయి, అనగా ఆరాన్ని ఆ పేశీస్తాయి. శేషలో కూడా నిరర్భకాలైన శబ్దాలను 

[ప్రయోగించరు కదా? ఆందుచేత దీన్ని అర్జాలంకారం అనడంలో తప్పేమిటి 

అన్నట్టయితే.- అన్నుపాసాదులు కూడా శబ్దముఖ|పేక్షులే కాబట్టి వాటిని కూడా 

ఆర్హాలంకారా లని ఎందుకు అనడం లేదు? రసాదుల అఆలంకారత్వం రసాది 

వ్యంజకస్పరూపాన్ని, వాచ్యవిశేషాన్నీ, ఆ పేక్షీసుంది కదా? అనగా ఆను పాస 

ర సభావాదివ్యంజకంగా ఉండాలి. రసభావాదులు ఆర్భం లేనిదే ఉండవు అందు 

చేత ఆను[పానాదుల ఆలంకార త్వం అవి రసాదివ్యంజకాలు అవడంమీద, అధార 

పడి ఉంటుంది. రనాదివ్యంజకాలు కావాలంటే వాటికి ఆర్థా పేక్ష తప్పదు. ఆందు. 

చేత వాటిని కూడా ఆర్జాలంకారాలు అనవలసి వస్తుంది కదా ఆని భావం. “శబ్ద. 

గూణాలు శబదోషాలు కూడా ఆర్థాన్ని పట్టే గుణాలని దోషాలనీ చెవ్వబడు 

తున్నాయి”. ఆయినా వాటిని అర్ధగుణాలని, అర్హదోషాలనీ కాక శబ్దగుణదోషాలు 

అంటున్నాం కదా అని భావం అర్జగుణాలు, ఆర్థదోషాలు, ఆర్లాలంకారాలూ కూడా 
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అర్థాన్ని బోధించే శబ్లాన్నే ఆధారంగా చేసుకొని ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా 

శబగతము లని చెప్పండి. ఆనగా- శబ్దం అనేది ఉండి దానిచేత బోధించబడే 

అర్జానికి సంబంధించి కదా అర్హగుణాదు లుండేది? అందుచేత అవి కూడా శబ్దాన్ని 

ఆ_శయించినర్చే కాబట్టి వాటిని కబ్దగతా లని ఎందుకు చెప్పడం లేడు అని భావం, 

ఏక్కపయత్నో చ్చార్యత్వం అర్ద శ్లేష ఆనడానికి నిమిత్రం అనేది కూడా 

సరి కాదని చెబుతున్నాడు. విధౌ ఇతి ;. “విధౌ వ(కే మూరి” ఇత్యాదులలోని 

వర్దాదిశ్తేషలో (“విధి “విధు? ఆనే) శబ్దభేదం ఉన్నా ఏకవయత్నో చ్చార్యత్వం 
ఊంది కాబట్టి (మీరు చెప్పిన విధంగా) అర్హ శ్లేష కావలసివస్తుంది. ఇత్యాది విష 

యాలు మీరే ఆలోచించుకోండి. 

కా తచ్చితం యత వర్ణానాం ఖడాద్యాకృతి హేతుఠా. 85 

వృ. సంనివేశవిశే షేణ య్మత న్యస్తా వర్గాః ఖర్గముర జపద్మాద్యా 

కారముల్హాసయన్ని తచ్చిితం కావ్యమ్, కష్టం కావ్య మెతదితి దిజ్మా(తం 

(పదర్శతే ఉదాహరణమ్- 

వ్యా. తదితి ;_ యత = దేనియందు, వర్గానామ్ = వర్ణములకు, ఖడ్లా 

'చ్యాకార హేతుతా == ఖడ్గం మొదలైనవాటి ఆకారానికి కారణత్యమో, తత్ = అది, 

చ్మితమ్ = చితము. 

సంనివేశేతి:. ఒక విధంగా చేసిన కూర్పులో ఉంచబడిన, (వాయబడిన, 

వర్ణాలు దేనియందు ఖడ్గం, మురజం, వద్మం మొదలైన ఆకారాలను కలిగిస్తాయో 

ఆది చిత్రకావ్యం. ఈ కావ్యం చాలా కష్టమైనది. అందుచేత దిజ్మాాతం అనగా 

పద్దతిమ్మాతం చూపబడుతున్నది. 

ఇక్కడ “చి తం కావ్యమ్” అనగా చితాలంకారయుక మైన కావ్యం ఆని 

అర్థం. ఈ ఆలంకారం కవికి ఉన్న నై పుణ్యాన్ని చూపడం ద్యారా ఆశ్చర్యాన్ని 

కలిగిస్తుంది. ఆ విధంగా అద్భుతరసానికి ఉపకరిస్తుంది. అని కొందరు వ్యాఖ్యా 

తలు. కాని మమ్మటునికి వీటి విషయంలో ఆంత సద్భావం లేదు. 

ఆవ. ఖర్లబంధానికి రెండు శోకాలు ఉదాహరిస్తున్నాడు- 



సవమోల్హోసం స్7 త్రి: 

శ్లో మారారిశక్రరామేభముఖై రాసారరంహసా 

సారారబ్ద్ధస్సవా నిత్యం తదార్హిహరణక్షమా. 884. 

మాతా నతానాం సంఘట్టః (శియాం బాధితసం (భమా 

మాన్యాథ సీమా రామాణాం శం మే దిశా శ్రదుమాదిమా. 

వ్యా. మారారితి:. ఇవి రుదటాలంకా గంలోని వద్యాలు. మారారిశకరామే 

భముభై ః=శివ- ఇంద. శ్రీ శ్రీరామ. వ ఘ్నే శ్యరులచెత, నిత్యమ్ = =ఎర్టిప్పుడు, ఆసారరం. 

హసాజువర్ష ధారా పవాహ వేగంతో, సారారబ్దన్న వా శేష మెన [పారంభించ బడిన 

స్తోరి తంకలది, తదారి హరణక్ష మా = వాళ్ళ బాధలను హరించుటకు సమర్దురాలు,. 

నతానామ్ = న్మములకు, మాతా == తల్లి, (శియామ్ = ఐశ్వర్యాలకు. సంఘట్టః = 

దగ్గరగా కలిసిఉండే స్థానమూ, బాధితసం[భమా= తొలగించబడిన ఉద్వేగం కలది, 

మాన్యా = గౌరవించతగినది, ఆథ = మరియు, రామాణామ్ == స్రీలకు, సీమా = 

పరాకాష్ట అయినది. స్త్రీలలో అత్యుతమురాలు ఆని ఆర్థం. ఆయిన, ఆదిమా =. 

ఆద్యురాలైన, ఆదిశ కి, ఉమా = ఉమాదేవి, మే_-నాకు, శమ్ = సుఖమును,. 

దిశ్యాత్ == ఇచ్చుగాక. ఈ రెండు శ్లోకాలలోని అక్షరాలను ఒక పద్దతిలో (వాసే. 

ఖడ్తాకారం ఏర్పడుతుంది. ఇతరబంధాలలో కూడా ఆ యా ఆకారాలు ఏర్పడ 

తాయి, 

ఆవ. మురజబంధానికి ఉదాహరణం రు[దాటాలంకార ౦నుంచి చూపు, 

తున్నాడు. 

లో సరలా బహులారమృతరలాలిబలారవా, 

వారలాబహులా మన్దకరలా బహులామలా. 986 

వ్యా. సరలేతి ;_ సరలా = సరలమైనది, “బహులా....రవా” బహంల-= 

ఆత్యధిక మైన, ఆరమృ = సంరంభాలచేత, తరల=చంచలాలెన, ఆలిబిల == 

తుమ్మెదల నెన్యముల యొక్క, ఆరవా = ధ్వనికలది, వారలాబహులా = అడ 

హంసలు ఆధికంగా కలది, ఆమన్హక రలా = మందులు కాని ఆనగా రణోత్సాహ 

వంతులైన రాజులు గలది, (కరం లాన్ని గృహ్హస్తీతి కరలాః = పన్నులు తీసి. 

కొనేవారు, రాజులు), ఆబహులామలా = శుక్షపక్షంలో నిర్మలంగా ఉన్నదీ, శ 
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అయిన, _పకరణాన్ని పట్టి గమ్మమైన “శరళత్' విశేషం. శరత్ = శరత్కాలం, 
చు = 

జయతి = సకోగత రగా ఉన్నది. 
SRE రం 

శ్లో భాసకే(డ్రతిధాసార రసాభాతాహతావిభా 

భావికాక్సా శుభా వాదే దేవాభా బత తే సభా. 887 

వ్యా. పతిభాసార = ,పతిభచే రపద నం ఓ! రాజా! రసాభాతా == 

రసాలచేత _పకాశిస్తూన్నడీ, అహతా = డ్డులేనిది, ఆవిభా = అంతటా గొప్ప 

కాంతి గలదీ, భావితాత్సా _ వశంచసికొన బడిన మనస్సు గలదీ, వాదేడా వాదంలో 

(తత్వకథల్ ,, శుభా = నేర్తుగలడీ, దేవాభా = దేవతాతుల్గమూ ఆయిన, తే. 

నభా=జ నీ సభ, భాసతే = (వకాశించుచున్నది. బత == ఏమి ఆశ్చర్యం! 

అవ. సర్యతోభ!దానికి రుుదటాలంకారంలోని శ్లోకం ఉదావారిస్తున్నాడు. 

శో రసాసార రసా సారసాయతాక్ష కతాయసా, 

సాతావాత తవాతాసా రకత స్వ్వస్వతకర, 388 

వ్యా, రసాసార = భూమిలో సార మెనవాడా! (శేమ్టడా! సారసాయతాక్ష 

= వద్మముల వలే విశాలములై న నేతాలు కలవాడా! సాతవాత = నశింపచేయ 

బడిన ఆజ్ఞానం కలవాడా! అతక్షర = అనల్పంగా ఇచ్చేవాడా! రక్షతః = రక్షించు 

చున్న, తవ = నీకు, రసాజ భూమి, క్షతాయసా = దుర్దనులను నశింపచే సేది 

గాను, ఆతాసా తు=క్షయం లేనిది గాను, అస్తు = ఆగుగాక. 

చివరి పాదంలో పదచ్చేదం:_ రక్షతః, తు, అసు, అతక్షర, క్షతాయసా. 

క్షతః అయ; యెః తే క్షతాయా;. అయః అనగా శుభ పద మైన దైవం, క్షతాయాః 

ఆనగా శుభ, పద మైన దైవానికి భంగం తీసికొనివచ్చే దుర్మార్గులు. క్షతాయాన్ 

న్యతి ఇతి కతాయసా = దుర్మార్గులను నశళింపచే'సేది. “వా” ధాతువుకు గతి అని 

ఆర్థం గత్యర్థకాలు జ్ఞా రార్డకా లని ఒక న్యాయం ఉంది. అందుచేత “వాతి అనగా 

జ్ఞానం, అవాతం అజ్ఞానం, సాత = నశింపచేయబడిన, ఆతాసా_తాసః ఆనగా 

శీణించడం. న విద్యరే తాసః యస్యాః సాః, *తు' “చికు పర్యాయం. ఆతక్షం 

నాతి ఇతి ఆతక్షరః, అనల్పంగా ఇచ్చేవాడు. 



నవమోల్టాసం ర్ 135 

వృ. సంభావినోఒప్యన్యే [పభేదాః శ క్రిమాత పకాశకాః నతు 

కావురూపతాం దధకీతి న !పడర్శ్యనే 

ఇంకా ఇలాంటి బంధభేధాలు ఉండడానికి ఆవకాశం ఉన్నా కవి 

మాత మే _వేదర్శినాయి కాని కావ్య రూపం ధరించవు, ఆనగా ఆతి 

కావ్యత్యం ఉన్నవి కావు అందుచేత ఇతర భేదాలను (పద 

అవ. “పునరుక వదాభాసం శబ్రంలోను ఆర్థంలోనూ కూడా ఉంటుంది. 

అండుచేత శద్దాలంకార. అర్జాలంకారాల మధ్య దాని లక్షణం చెబుతున్నాడు. 

కా, పునరుక వదాభాసో విభిన్నాకారశబ్దగా, 

ఏకారతేవ. 
ర్ 

వృ భిన్న రూపసార్త కానర్లకశబ నిష మేకార త్వేన ముఖే భాసనం 
థి థి © ౨ థి 

పునరుక వడాభాసః. స చ. 

వృ. సభజ్షాభజ్ఞరూప కవలశబ్దనిష్టః. ఉదాహరణమ్. 

శో) అరివధ దేహశరీరః సహసా రధిసూతతురగపాదాతః, 

కూతి సదానక్యాగః స్థిరతాయా మవనితలతిలకః. 889 

వ్యా. పునరితి :. విభిన్నాకారశబ్దగా = వేరైన ఆకారాలు గల శబ్దాలను 

పొందిన (శల్దాలలో ఉన్న), ఏకారతేవ == ఒకే అరం ఉన్నటు కనబడడం, పున 
ది ® థు ధా 

రుకవదాభాసః = పునరుక వదాభాస. 

బిన్నేతి;. వేరు వేరు రూపాలు గల, సార్థక-అవర్థక శబ్దాలలో ఉన్న 

ముఖంలో (చూడగానే) ఒకే అర్థం ఉన్నట్టు భాసించడం పునరుక వదాభాసం. 

వి. వేరు వేరు రూపాలలో ఉన్న రెండు శబ్దాలు ఉంటాయి. నిజానికి 

వాటి ఆర్డాలు కూడా వేరే కానీ వాటి అర్థం ఒక టే అన్నట్లు భాసి'స్తే అది పునరుక్త 
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వదాభాసం. ఆదీ శబ్దమాతపునరుకృ వదాభాసం ఆనీ, శబ్రార్లోభ యపునరుక వదా 

భాసం అనీ రెండు విధాలు. దానిలో మొదటిదానిని గూర్చి చెపుతున్నాడు. 

ఆది 'శజ్లాని ' సంబంధించినది. 

సభజేకి ;:. సభంగరూవపమూ, ఆఅఆభంగరూపమూ అయిన కేవలశబ్దంలో 
౧ 

ఉండవచ్చు. అనగా సభంగరూప కేవ లశబ్దనిష్టమూ ఆభంగరూపవ కవలశబ్దనిష్టమూ 

ఆని శఐసిషం రెండు విధాలని ఆర్హం. ఉదాహరణం. 
ద్ © 

అరీతి :_ అరివధదేహశరీరః = ఆరి వధ--ద-ఈహ;-శరి +ఈరః = శతు 

వధను ఇచ్చే చెసే, చేష్టలు గల బాణవంతులను (యోధులను) పేరేపించేవాడు, 

సహసా = శీ ఘంగా, రధిసూతతురగపాదాతః. రధి-సు+ఉత+తురగ-పాదాతః 

= రధథికులచెత బాగా కట్రబడిన గుత్తాలూ, కాలిబంటులూ కలవాడూ, స్టిరతా 

యామ్ == స్టిరత్వమునందు, ఆగ:£= పర్వతమూ (సదానత్యా+-అగ ) అయిన, అవని 

తలతిలకః = భూతలానికి అలంకార మైన రాజు, సదానత్యా = సత్పురుషులయందు 

న్యమతచేత, భాతి = (ప్రకాశిస్తున్నాడు. 

వి. ఇక్కడ దేహి “శరీర” శబ్లాలూ, 'సారథి' “సూత” శబ్దాలూ, దాని 

“త్యాగి శబ్దాలూ వినబడగానే ఒకే ఆర్భం గల రెండు పదాలను (పయోగించి 

నట్టు తోచడంచేత పునరుక్తవదాభాసం. ఈ శబ్దా లన్నీ సభంగా లవడంచేత. 

సభంగశబ్రనిష్ట మెనది. 

అవ అభంగళ బ్దనిష్ట మెన వునరుక వదాభాసానికి ఉదాహరణం చూపు. 

తున్నాడు. 

శ్లో) చకాసత్యజనారామాః కౌతుకానన్ష హేతవః, 
తస్య రాజ్ఞః సుమనసో విబుధాః పార్శ్వవరి నః. 890 

వ్యా. చకాసతీతి :. ఆజ్జనారామాః= స్రీలతో రమించేవార్కు ఆనగా విరహ 

బాధ ఎరగనివారు, కౌ తుకానన్ష హెతవః = నృత్యగీతాది కౌతుకములచేత ఆనందా 

నికి కారణభూతులు, సుమనసః మంచి మనస్సు కలవారు, విబుధాః = పండి 

తులు ఆయిన, తస్య రాజ్ఞః = ఆ రాజుయొక్క, పార్శవర్తినః = పార్శ్మ్యచరులు, 

చకాసతి = (వకాశించుచున్నారు. 
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వి. ఇక్కడ '“ఆజ్జనా' “రామా” శబ్దాలకు స్రీ అని ఆరం, “కాతుక* “ఆనన 

శబ్దాలకు సంతోషం అని ఆర్థం. “'సుమనసః' “విబుధాఃి శబ్దాలకి పండితులు ఆని 

ఆర్థం. ఈ విధంగా ఈ శబ్దాలు ఏకార్ష కాలు ఆవడంచేత వినగానే పునరుక్తి 

ఉన్నట్టు భాసిసుంది. అందుచేత పునరుక వదాభాసం. ఈ శద్తాలన్ని ఆభంగ 

శబ్దాలు. అందుచేత అభంగశబ్దనిష్టపునరుక్త వదాభాసం. ఇక్కడ ఉన్న ఆన్ని 

శబ్దాలు ఆరం ఉన్నవే. అందుచేత ఇది సార్జక శబ్బనిష్టం. 

వెనుకటి ఉదాహరణంలో దేహ_శరీరశబ్లాలు, సారథి-సూతశజ్దాలూ , 

దాన_త్యాగ శబ్దాలూ, నిరర్హకాలే. అనగా వినగానే ఏ ఆర్థం స్పురిస్తూన్నదో ఆ 

ఆర్థం వాటికిలేదు. సభంగపదాలు ఆవడంచేత అసలు పదాలూ, వాటి ఆర్హాలూ 

చేరు కదా! 

కా, తథా శబ్బార్ణయోరయమ్. 86 

వృ. ఉదాహరణము- 

శ్లో తనువపురజఘన్యోఒ౬సొ కరికుజ్ఞరరుధిరరక ఖరనఖరః, 

తేజోధామ మహఃపృథుమనసామిన్లో9 హరిర్దిమ్టః. 891 

వృ. అతై 9కస్మిన్ పదే పరివరి తే నాలంకార ఇతి శబ్హాశయః, 

అపరస్మింస్తు పరివర్తి తేఒపి సన హీయతే ఇత్యర్థ నిష్ట ఇత్యుభ యాలంకా 

రోయమ్. 

ఇతి కావ్య|పకా శే శజబాలంకారనిరయో నామ నవమ ఊలాసః 
a) లు రా 

వ్యా. తథేతి :.. ఈ పునరుక్త వదాభాసం శబ్దార్ధాలు రెండింటిలో నూకూడా 

ఉంటుంది. ఉదాహరణం. 

తను ఇతి :- ఇది సింహవర్ణనం, ఆసౌ హరిః = ఈ సింహం, తనువపుః 
=సన్నని శరిరం కలదైనా, అజఘన్యః== (శ్రేష్టమైనది. కరికుజ్జుర రుధిరరక్తఖరన 

ఖరః = _శేష్టము లైన, ఏనుగుల రక్త౦చెత ఎజ్జనైన వాడియైన నఖములు కలది. 

తేజోధామ = తేజస్సుకు ఆశ్రయం. మహఃపృథుమనసామ్ = తేజస్ఫుచేత గొప్ప 

మనస్సు కలవాటిలో, ఇన్ల)ః = (శష్టము. జిమ్షుః = జయస్యభావం గలది. 

/) 



8178 కావ్య! పక్రాశ 

ఏ. ఇక్కడ “తను. “వపు” శబ్దాలకు దేహం అసీ'కరి” 'కుంజరి శద్దా 

లకు ఏనుగ అనీ, “రుధిరి. “రక్త! శబ్దాలకు రకం అనీ, “తేజో?.*'ధామ'-*మహ 
శదాలకు తేజస్సు అనీ, 'ఇన్ర'_“హరి”.'జిమ' శద్షాలకు దేవేందు డనీ ఆరాలు 

a] ది ణ 9 థి 

ఉండడంచేత ఆపాతతః పౌొనరుక్త్యం కనబడుతుంది. వీటిలో తను-కుజ్జుర-రక్త 

ధామ._హరి._ జిష్ణు శబ్దాలు పరివృతిసహాలు కావు. అక్కడ శబ్దాలంకారం. వపుః 

కరి_రుధిర.ఇనళ బ్లాలు పరివృ తిసహాలు. ఆక్కడ అరాలంకారం. ఈ విషయమే 
౧ టి జాకి థి 

చెపుతున్నాడు- 

ఆ|బేతి = ఇక్కడ ఒక పదం (తన్వాది పదం) మారుస్తే అలంకారం 

లేదు. ఆందుచేత శబ్ఞా శయం, మరొక వదం (వపుః ఇత్యాదిక ౦) మార్చినా 

ఆలంకారత్వం పోదు. అందుచేత అర్జనిష్టం. ఈ విధంగా ఇది ఉభయాలంకారం, 

*“జాల్రానందిని ' ఆను కావ్య_ప్రకాశ వ్యాఖ్యానంలో శవ్దాలంకారనిర్ణ యం 

ఆనే నవమోల్దాసం సమావం,. 



అథ దశమ ఉల్లానః 

వృ. ఆర్థాలంకారానాహ. 

కా. సాధర్మ్యముపమా భేదే. 

వృ. ఉపమనోపమేయయోరేవ న తు కార్యకారణాదికయోః 

సాధర్మ్యం భవతీతి తయోరేవ సమానేన ధర్మేణ సంబన్టః ఉపమా. భేద 

గహణమనన్వ్యయవ్యవచ్చేదాయ. 

వ్యా, అర్జాలంకారాలను చెవుతున్నాడు. సాధర్మమ్ ఇతి :_ బేదే= ఉవ 

మానోవమేయాలకు భేదం ఉంటూండగా, సాధర్మ్యమ్ = సమానమైన ధర్మం 

కలిగి ఉండడం ఉవమ. 

ఉపమానేతి :.. సాధర్మం అనేది ఉపమానోవమెయాలకశకే ఉంటుంది కాని 

'కార్యకారణాదులకు ఉండదు. వాటికే సమాన మైన ధర్మంతో సంబంధం ఉపమా 

అలంకారం. 

వి. సమానః ధర్మః యయోః తౌ సధర్మా. సమానమైన ధర్మం కలవి. 

సధర్మయోః భావః సాధర్మ్యమ్-సమాన మైన ధర్మం కలిగిఉండడం అని ఆర్థం. 

సమానమైన ధర్మం ఉపమానోవమేయాలకే ఉంటుంది కాని ఇతరమైన కార్య 

కారణాదులకు ఉండదు. ఆందు చేత “ఉపమానోవమేయయోః” అని చెవ్పకపోయినా 

శలుస్తుంది అని భావం. 

భేదేతి :. “ఉపమానోపమేయాలు వేరు వేరుగా ఉండాలి అని చెప్పడం 

అనన్వయాలంకారాన్ని వ్యావృతి చేయడంకోసం”. ఆనన్యయాలంకారంలో ఒకే 

వస్తువు ఉపమేయంగాను ఉపమానంగాను ఉంటుంది. ఉవమేయోపమానాలు 

వేరుగా ఉండాలి అని చెప్పకపోతే ఆ అలంకారంలో ఈ లక్షణానికి ఆతివ్యాప్తి 

వస్తుంది. ఆది లేకుండా ఉండడంకోసం 'భేదే' అని లక్షణంలో చేర్చబడింది. 

కా, పూర్ణా లుపా చ, 
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వృ. ఉపమానోపమేయసాధారణధ ర్మోపమా పతిపాదకానాముపా 

దానే పూర్ణా. ఏకస్య ద్యయోస్రయాణాం వా లోపే లుపా. 

వ్యా. పూర్ణేతి :_ ఇది పూర్ణ లుప అని రెండు విధాలు 

ఉపమానేతి :- ఉపమాన- ఉవమేయ-సాధారణధర్మ. ఉపమా వతిపాదకాలను. 

(గహిస్తే (చెపితే) ఆది పూర్ణోపమ. ఈ నాల్లింటితో ఒకటి కాని, రెండు గాని, 

మూడు గాని లోపిస్తే (చెప్పకపోతే) అది లుపోపమ. 

వి. ఒక వస్తువును మరొకవసువుతో పోల్చినప్పుడు మొదటిది “ఉప 

మెయంి; దేనితో పోలుస్తామో ఆది “ఉపమానం”. ఇలా పోల్చడానికి ఈ రెండు 
వస్తువులలోనూ ఏదో ఒక సమాన మైన ధర్మం ఉండాలి. దానికి “సమానధర్మం" 

అని పేరు. ఈ సమానధర్మం గుణం కావచ్చు, [కియ కావచ్చు, రెండింటికీ 

అన్వయించే ఒక విశేషణం (శ్చిష్టళబ్దం) కావచ్చు. ఈ రెండింటికీ పోలికను 

బోధించే “ఇవి “యథా! మొద లైన శబ్దాలు ఉపమావాచకాలు. ఈ నాల్లింటినీ 

పయోగిసే అది పూర్ణోపమ, ఉదాహరణకి “ముఖం చన్ద్ర ఇవ సున్దర మ్” అన్న 

ప్పుడు ముఖం ఉపమేయం, చన్లిః ఉపమానం, “ఇవి అనేది ఉపమావాచకం, 

సౌందర్యం సమానధర్మం. ఈ విధంగా నాల్షింటినీ పయోగి స్తే వూర్ణోపమ. ఈ 

నాల్లింటిలో ఒకటి చెప్పకపోయినా రెండు చెప్పక పోయినా, మూడు చెప్పకపోయినా 

ఆది లుపోపమ. 

అవ. పూర్ణోపమను ఆరు విధాలుగా వభ జిస్తున్నాడు- 

కా. సాొ(గిమా 

(శ్రాత్యార్టీ చ భ వెద్వాక్యే సమాసే తద్ధితే తథా, 87 

వృ. ఆగిమా పూర్తా. యథేవవాదిశబ్దా యత్పరాస్త స్యైవోప 

మానతా పతీతిరితి యద్యప్యుపమానవి శేషణాన్యేతే తథాపి శబ్దశక్కి 

మహిమ్నా (శుతె కవ షష్టీవత్ సంబన్టం పతిపాదయనీ, త్రి తత్సద్భావే 

(శౌతీ ఉపమా, తథై వత|త త స్యేవ” ఇత్యనేన ఇవార్డే విహితస్య వతేః 

ఉపాదానే. “తేన తుల్యం ముఖమ్” ఇత్యాదౌ ఉపమేయే ఏవ, “తత్ 
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తుల్యమ్ అస్య” ఇత్యాదౌ చ ఉపమానే ఏవ “ఇదం చ తచ్చ తుల్యమ్” 

ఇత్యుభయ తాపి తుల్యాదిశబ్దానాం విశానిరితి సామ్యపర్యాలోచనయా 

తుల్యతా|పతీతిరితి సాధర్మ్యస్యార్హర్వాక్ తుల్యాదిశబ్లోపాదానే ఆర్టీ. 

తద్యత్ “తెన తుల్యం కియాబేద్యతిః” ఇత్యనేన విహితస్య వతేః సీత. 

“ల వేన నిత్యసమాసో విభక్యలోపః పూర్వపద పకృతిస్వరత్వం చ” 

ఇతి నిత్యసమా సే ఇవశబ్దయోగే సమాసగా. |కమెణోదాహరణమ్- 

వ్యా. సేతి 2. ఆ(గిమా = మొదటిదైన, సా = అది, పూర్ణోపమ, (శౌతీ= 

శబ్దంచేత బోధింపబడేది, వాచ్యము , అర్జి== అర్దం ద్వారా లభ్యం అమేదీ కూడ, 

వా క్యే= వాక్యంలోను, సమాసే.సమాసంలోనూ, తథభా= మరియు, తద్ధితే =తద్దిత 

'పత్యయంలోను, భ వెత్ = ఆవును. “ఆగిమా అనగా మొదటిది, వూర్ణ ఆని ఆరం." 

వి. వూర్ణోవమ ముందుగా |శౌతి అనీ ఆర్టి ఆనీ రెండు విధాలు. ఈ రెండూ 

కూడ వాక్యగతం ఆనీ, సమాసగతం అనీ, తద్దితగతం అనీ మూడేసి విధాలు. ఈ 

విధంగా పూర్ణోపమ ఆరు విధాలు. 

1. వాక్యగ త శా త్యువమ, 2. సమాసగత | శాత్యుపమ, లి, తద్ధితగత 

1శెత్యుపమ, రీ, వాక్యగతఆర్హ్యు సమ, రి, సమాసగ తఆర్జ్యుపమ, రీ. తద్ధితగత 

ఆర్జ్యుపమ. 

వ్యా. యథేవేతి:. “యథా”, “ఇవ” “'వా' మొదలైన శబ్దాలు దేనికి 

పరంగా (ఏ పదం తరవాత! |పయోగించ బడతాయో దానికే ఉపమానత్య| వతీతి, 

అందుచేత ఇవి ఉపమానానికి విశేషణాలు! ఆయినా వినినంతమాతంచేతనే శబ్ద 

శ క్రిమహిమచేత షష్టీవిభక్తి వలె సంబంధాన్ని |పతిపాదిస్తాయి కాబట్టి ఆవి 

ఉన్నపుడు “శతి” అయిన ఉపమ. ఆదే విధంగా “తత త స్యేవ అనే 

నూతంచెత విధించబడిన వతిని |గహించినప్పుడు కూడా. 

వి. “యద్ది యదశ్చే ధర్మవిశేషం |వ్రతిపాదయతి తత్ తద్విశేషణమ్” 
ఆని, “ఏకవిశేషణం నాపరత స్వార్భం పత్యాయ యతి" అనీ నియమం ఉంది. 

“ఏద్రి దేని అర్థంలో ధర్మ విశేషాన్ని, ఒక విశిష్ట మైన ధర్మాన్ని, బోధిసుందో అది 

దానికి విశేషణం", “ఒకదాని విశేషణం మరొక చోట (మరొకపదంలో) తన 

అర్థాన్ని (పతీతం ఆయేటట్లు చేయదు” అని వీటి అర్థం, ఉదాహరణకి “నీలమ్ 
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ఉత్పలమ్” (నల్లని కలువ) అన్నప్పుడు కీల శబ్దం తన అర్థం (నీలత్వం) 

ఊఉత్పలశద్లానికి అర్థ మైన కలవలో ఉన్నట్టు తెలపడంచేత ఉత్పలానికి విశేషణం, 

అయింది. ఇంక ఆ విశేషణం మరొక పదార్శంలో కూడా తన అర్థాన్ని (తన 

అర్దం ఉన్నట్లు) తెలుపదు. అదేవిధంగా “ముఖం మనోజ్ఞం కమలం యథా ఏతత్” 

(ఈ ముఖం కమలం వలె మనోహరంగా ఉన్నది) అనే వాక్యంలో “యథా 

శబ్దం “కమల” శబ్దం తరవాత (పయోగించబడడ ౦చేత కమలపదార్ధం ఉపమానం 

ఆశే అర్థాన్ని బోధించడం ద్వారా కమలపదానికి విశేషణం అయింది. అందుచేత 

కమలశోబ్దానికి విశేషణ మైన ఆ “యథా పదం ఉపమానమైన కమలానికి సాదారణ. 

ధర్మ సంబంధం (మనోజ్జత్యసంబంధం) ఉన్నట్టు బోధించవచ్చును కాని కమల 

భిన్న మైన, ఉపమేయ మైన, ముఖానికి కూడా నాధారణధర్మ సంబంధం ఉన్నట్టు 

బోధించజాలదు కదా! అలాంటప్పుడు ఉపమ “శౌతి' అని చెప్పడం ఎలా 

కుదురుతుంది? ఉపమానోపమేయాలకు (సాదారణధర్మంతో సంబంధం ఉండడం, 

అనే) సాధర్మ్య్యం శబ్బంచెత (యథా-ఇవాదుల చేత) చెప్పబడడ మే కదా [శాతత్వం 

అనగా? అని ఆశంక. దీనికి సమాధానం ఏమనగా. నిజమే; “యథా, “ఇవి, 

వా మొదలైన శబ్ధాలు వేటి తరువాత (పయోగించబడతాయో వాటిలోని విశేషం 

మాతం చెప్పడమే న్యాయం. ఆయినా కొన్ని శద్దాల శక్తి అనూహ్యంగా 

ఉంటుంది. ఆందుచెత ఈ శబ్దాలు వినగానే సాధారణధర్మంతో (మనోజ్జ్ఞత్వాదు 

లతో) సంబంధం కేవలం ఉపమానానికి మాతమే కాకుండా ఉవమేయానికి 

కూడా ఉంది అనే |పతీకతి కలుగుతుంది, ఇది ఎలాగంటే. సం బంధార్డకం అయిన 

షష్టీవిభకి దేనికి చేర్చబడుతుందో దానియందు సంబంధరూ పార్తాన్ని బోధించి 

దానికి విశేషణం అవుతుంది. “రాజ్ఞః రాజ్యమ్” అనే వాక్యంలో “రాజన్ 'శబ్దం 

చివర ఉన్న షష్టి రాజుకు ఏదో సంబంధం ఉన్న దని బోధించడం ద్వారా రాజ 

రూపష్మసకృత్యర్డానికి విశేషణం అవుతుంది. ఆయితే సంబంధం ద్వినిష్టం గాన 

అంతటితో ఆగక ఆది రాజుకూ రాజ్యానికీ ఉన్న స్వస్వామిభావరూప (సొత్తు, 

సొత్తుకలవాడు అనే) సంబంధాన్ని కూడా బోధిస్తుంది. అదే విధంగా ఉపమాన 

శభ్లాలకి (పక్క ఉన్న యథేవాదిశబ్హాలు వాటి ఉపమానత్వాన్ని లేదా సాద్భ 

శ్యాన్ని బోధిస్తూ దానితో పాటు (ఉపమానత్వం ఉపమేయత్వసా పేక్షం లేదా 

సాదృశ్యం ద్వినిష్టం ఆవడం చేత, ఉపమేయోపమానాలకు సాధారణధర్మసంబం 

ధాన్ని కూడా బోధిసాయి. ఆది ఆ పదాల కున్న శకివై శిష్యం. ఈ విధంగా 
జీ ము 1 
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యథా", “ఇవ, వా", వి మొదలైన పదాలు సాద్భశ్యాన్ని (సాధారణధర్మ 

సంబంధాన్ని) (పత్యక్ష౦ంగా బోధిసాయి కా బట్టి వాటిని [పయో గించినప్పుడు ఉపమ 

“శాతి'. 

"తత త స్యేవ” (పా,సూ. d.1.116) అనే సూ|తంచేత “వతి” (“వత్ " 

మిగులుతుంది) (ప్రత్యయం విధించబడింది. “సప్రమ్యంతపదానికి, షష్ట్యంత పదా 

నికీ వత్మిపత్యయం వస్తుంది; ఆ[పత్యయం “ఇవి అనే ఆవ్యయం ఏ ఆర్థాన్ని 

బోధిస్తుందో” ఆ అర్థాన్ని బోధిస్తుంది” ఆని ఈ సూ తానికి ఆర్థం. “మథురావత్ 

పాటలిప్పుతే (పాకారః” అనెది స ప్రమ్యంతానికి చేరే వత్మిపత్యయానికి ఉదాహరణం. 

“మథ్రురావత్* ఆనే దానికి ' మథధురాయామ్ ఇవి (మథురయందు వలెఆని అర్థం. 

పాటలిపుతనగర మునందు | పాకారం మధురయందు వలె ఉన్నది ఆని ఈ వాకా 

నికి ఆరం. “వ్వథ్రురా వత్ పాటలిప్త తస్య విసారః” అనేది షష్ట్యంతానికి వతి 

పత్యయం చేర్చడానికి ఉదాహరణం. ఇక్కడ “మథురావత్” అనే దానికి 'మథు 

రాయాః ఇవి'అని అర్ధం. “పాటలిప్క తం యొక వైశాల్యం మధురయొ క్ర (వెకాల్యం) 

వంటిది'ఆని ఈవాక్సానికి అర్థం. ఈ విధంగా ఈ సూతంచెత విహితమైన “వతి” 

[ప్రత్యయం “ఇవిఅనే అవ్యయానికి ఏ అర్ద మో ఆ ఆర్దాన్ని బోధిస్తుంది. “ఇవను 

(పయోగించినపుడు (శెతి ఉపమ అయిన, ఈ వతి _పత్యయం చేర్చిన పదం 

[పయోగించినప్పుడు కూడా “కౌతి ఉపమ అని అర్థం. “ముఖం చను ఇవ 

సున్షరమ్” అన్నప్పుడు వాక్యగత్మశా తోపమ. “గామేఒస్మిన్ నగరవత్ 

చతురాః జనాః” (ఈ గామంలో జనులు నగరంలో వలె చతురులు) ఇక్యాదులలో 

తద్దితగతశాతోపమ 

వ్యా. ఇప్పుడు ఆర్జోపమను గూర్చి చెపుతున్నాడు. తేనేతి ప్ల “తేన తుల్యం 

ముఖమ్” “ముఖం దానితో (పద్మంతో) తుల్భంగా ఉంది” ఇత్యాదులలో “తుల్య” 

మొదలైన శబ్దాలు ఉపమేయంమీదనే వ్మిశమిసున్నాయి; అనగా ఉవమేయానికి 

విశేషణాలు గాన దానినే చెపుతున్నాయి. “తద్ తుల్యమ్ అస్య" “ఆది (పద్మం) 

దీనికి (ముఖానికి) తుల్యంగా ఉంది” ఇత్యాదులలో తుల్యాదిశబ్దాలు ఉపమానంలో 

వ్మిశమిస్తున్నాయి. “ఇదం చ తచ్చ తుల్యమ్” “ఇదీ (ఈ ముఖమూ) అదీ (ఆ 

పద్మమూ) తుల్యాలుగా ఉన్నాయి” ఇత్యాదులలో తుల్యాదిశబ్దాలు ఉపమేయోవ 

మానాలు రెండింటిమీదా వ్నిశమస్తున్నాయి. అందువల తుల్యత్వ | పతీతి సామ్యాన్ని 
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గూర్చి ఆలోచించగా ఏర్పడుతూన్న ది. ఆందుచేత తుల్యాదిశ బ్రాలు (పయోగించి 

చేద్వతిః” అని విధించిన వతి ప్రత్యయం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటే, 
® 

వి. “తుల్య” “సమ 'స సదృశ ఇత్యాదిశబాలు ఇతరశద్దాలకి విశెషణాలుగా 

ఉపయోగించబడతాయి. అందుచేత (పత్యక్షంగా తుల్యత్వాదు లున్న ఆ వి శేష్యాన్ని 

బోధిసాయి. అనగా '“తుల్యవి అనగా “సామ్యం కలది” ఆని అర్థం. “సమి “సదృశ 

మొదలైన పదాల విషయం కూడా అంతే. “ముఖం చందునితో తుల్యం” ఆని 

ఆంటున్నారు కాబట్టి ఆ రెండింటికీ సాదృశ్యం ఉన్నది ఆనో, ఈ రెండింటికీ 

సామ్యం ఉంది కాబట్టి ఆ రెండూ తూల్యాలనో భావం ఏర్పడిన తరవాత సాదృశ్య 

జ్ఞానం (సాధర్మ్యం ఉన్న దనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆందుచేత ఈ స్థలాలలో 

సాదృశ్యజ్ఞానం అర్హాత్ సిద్ధం ఆనగా అర్థాన్ని పట్టి తరవాత తెలిసేది. దీనినే 

ఆశ్నీపం అంటారు. అందుచేత ఇక్క_డ ఉపమ ఆర్టీ. ఇవాది స్థలాలలో సాదృశ్యం 

ఇవాదులచెత [ప పత్యక్షంగానే చెప్పబడుతుంది. అందుచేత అక్కడ _శౌతి, 

పె వాక్యంలో “నామ్యపర్యాలో చనయా తుల్యత్యాపతీతిః:” అనేదానికి _ 

“ముఖం చందునితో తుల్యం' అనే మాట విన్న తరవాత ఆ రెండింటికీ సామ్యాన్ని 
పరిశీలించి “ఒహో ! ఈ సామ్యం (సాధర్మ్యం) ఉండడంచేత ఈ రెండింటికి 

తుల్యత్వం కదా ఆని తెలుసుకుంటాం. ఆని ఆర్థం. 

ఈ ఘట్టంలో వ్యాఖ్యాతలు ఆనేక విధాలుగా వ్యాఖ్యానించారు. వామనయుల్ 

కీకర్ కూడా. “యథేవాది శబ పయోగసలంలో సాధర్మ్యం వాచ్యం, సాదృళ్యం 
థి థి 

ఆరం, తుల్యాదిశబ_పయోగస్లలంలో సాద్భశ్యం వాచ్యం, సాధర్మ్యం అరం” 
ళు ది థి ॥ 6 

అంటూ (వ్రాశారు. (పేజి 55 లి). అదేవిధంగా సాధర్మ్య్యం వేరు సాదృశ్యం వేరు 

అన్నట్లు భావించి “మూలకారుని , (మమ్మటుని) మతంలో సాధర్మ్యమే ఉపమ కాని 

సాద్భశ్యం కాదు” అని |వాశారు. ఈ వ్యాఖ్య లన్నీ మమ్మ టభావానుగుణంగా 

లేవేమో అనిపిస్తుంది. అప్పయదీక్షితులు “ఉపమితిిక్రియానిష్ప త్రి మత్ సాదృశ్య 
వర్ణనముపమా” అని ఉపమాలక్షణం చెప్పారు (చ్శితమీమాంస షే. 20). పండిత 

“సాదృశ్కం సునరం వాక్యార్హో వస్కార కముపమాలంకృతిః” అని క్ చి థి 

ఉపమాలక్ష్ష ణంలో “సాదృశ్య'పదాన్నే 'పయోగించాడు. ఈ విధంగా “సాదృశ్య” 

రాజు కూడా 
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“సాధ ర్మ” పదాలు పర్యాయాలనే వీది అభి పాయం అన్నట్టు తెలుస్తూన్నది. 

మమ్మటుడు కూడా ఇవి వేర వేరు అని భావించినట్లు ఎక్కడా కనబడదు, 

ఒకటి సాదృశ్యవాచకం, రెండవది సాదృశ్యవద్వాచకం అవడమే [శౌతీ 

త్వార్థత్వాల భేదానికి కారణం అని ఆప్పయదీక్షితాదుల |వాతలవలన తెలుస్తూన్నది. 

“నను సదృశా దిశ బ్రపయోగే సాద ఎ్రశ్రిని శిష్టధ ర్మి పర్య న్రత్వాత్ ఆర్టీతి యుక్రమ్... 

(చి. మీ, "పే . 80) అని ఆప్పయదీకితులు ఒక చోట ఆంటారు. "అత pa 

వతేః “తత త స్మేవ' ఇతి సాదృశ్య విధానాత్ [కౌతీ, ఉ త్తరారే “తేన చుల్యమ్” 

ఇతి విధానాత్ సాదృశ్యవదర్హక తయా ఆర్టీ' (ర. గం. పే. . 215) అని పండిత 

రాయలు |వాశారు. దీనిని పట్టి శాతీత్వార్టీత్వభేదం వె "పెన వివరించి చిన్రై చెప్పడం 

యుక్తం. 

మమ్మటుడు ఉపమా భేదాలను అన్నింటినీ పతీహా రేందురాజవృత్తిసమేత 

మైన ఉద్భటకావ్యాలంకార సారసం గ హంనుంచి (గహించి నట్టు కనబడుతుంది. 

ఆర్జోపమను గూర్చి (పతీవో రేందురాజు [వాసిన వాక్యాన్నీ పె మమ్మటవాక్యాన్నీ 

పరిశీలి-స ఈ విషయం స్పష్టం అవుతుంది. “యా తూపమా సదృకశాదివదైెః శిష్టా 

తస్యాం న |శ్రౌతేన రూపేణ ఉభయానుయాయితయా ఉపమానోపమేయ భావో. 

వగమ్యతే; అపి త్యర్షాత్, సదృశాదీనాం పదానామ్ ఉపమానోపమేయయో రేక తర 

చైవ వ్మిశాన్తేః, ఆన్య|త చ తద్గ తసాదృశ్యపర్యాలో చనయా తత్పంబస్థిత్వావ 

గతేః, తేనాసౌ ఆర్టీ” (కా.సా.సం. పేజీ 191. 

జత్రెన తుల్యం [కియాచెద్వతిః” అనే పాణినిసూ తంచెత (5.1 .115) 

తృతీయాంతంకంచె తుల్వారంలో, సాదృశ్వం |కియకు సంబంధించినప్పుడు, 
లి లెత లి లి a 

“వతి” [వత్యయం విధించబడింది. “బహ్మణవత్ ఆదీతే క్షతియః” అని మహా 

భాష్యంలో ఇచ్చిన ఉదాహరణం. బాహ్మణవత్ " ఆన గా “బహ్మణేన తుల్యమ్"” 

అని ఆర్థం. “బాహ్మణునితో సమంగా క్షత్రియుడు ఆధ్యయనం చేస్తున్నాడు” ఆని 

ఆర్థం, ఇక్కడ 'వతి పత్యయం తుల్మార్గంలో విధించబడింది గాన తుల్యశబ్ల 

[వయోగస్టలంలో వలెనే ఆర్భొపమ. 

వ్యా. సమాసగత్మశౌతోపమను వివరిస్తున్నాడు. ఇవేనేతి - “ఇవేన నిత్య 

సమాసో విభక్తలోవః పూర్వపద |వకృతిస్యర త్యం చ” ఆని వారికాన్ని అనుస 



స్రీర . కావ్య పకాశ 

రించి “ఇవ'శబ్దింతో సమాసం వచ్చి, “ఇవిశబ్బంలో సంబంధం ఉన్నప్పుడు సమాస. 

గతశాతోపమ, 

వి, “ఇవశబ్దంతో నిత్యంగా సమాసం ఏర్పడుతుంది. సమసించిన పదంలో 

ఉన్న విభకి[పత్యయానికి లోపం రాదు. మొత్తం సమాసానికి పూర్వువద్మపకృతి 

స్వరం వస్తుంది" అని ఈ వార్తికానికి అర్హం. “వాగార్జావివ” ఇత్యాదులు ఉదా 

హరణం. అయితే “ఇది నిత్యసమాసం కాదు; వైయాకరణులు ఈ సమాసం 

వై కల్పికం అనే అంగీకరించారు. నిత్యపదఘటిత మైన పాఠం (భాష్యంలో) లేదు; 

అందుచేత 'నిత్య' పదం |పకిపం, అ పామాణికం” అని ఉద్ద్యోతంలో నాగేశుడు 

(వాకాడు. 

[క్రమంగా ఉదాహరణలు. వాక్యగత శెతికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు 

లో స్వప్నే౬ఒపి సమ రేషు త్వాం విజయ (శ్రీర్న ముజ్బుతి, 

(పభావప్రభవం కాన స్వాధీనపతికా యథా. 392 

వ్యా. స్వప్ప్నే౭ పీతి. స్వాధీనపతికా = స్వారీనుడైన భర గల త్రీ, 

[పభావ[పభవమ్ = ఆత్యధికానురాగానికి కారణభూతు డైన, కానం యథా= 

ఆగ ఆనీ తి wu ళ్ 
యుద్దములల్ సుష్న౭2బఐ = స్యష్నముసందు కూడా, న ముజ్బాతి = విడుచుట 

దు. 

ఏ. ఇక్కడ స్వాధీనపతిక ఉపమానం. విజయశ్రీ ఉపమేయం. విడవక 

పోవడం సాధారణధర్మం. “యథా” అనేది ఉపమావాచకం. వీటి మధ్య ఎక్కడా 

సమాసం లేదు. అందుచేత ఇది వాక్యగ|శాతో పమ. 

అవ. వాక్యగత మైన ఆర్భాపమును ఉదాహరిస్తున్నా డు. 

ళో చకిత హరిణలోలలోచనాయాః 

కుధి తరుణారుణతారహారకాని, 
సరసిజమిదమాననం చ తస్యాః 

సమమితి చేతసి సంమదం విధత్తే . 3983: 



డళ మోల్దాసం ఫ్ట్ ప్ర” 

వ్యా. చకితేతి_ చకితహరిణలోలలోచనాయాః = భయపడిన లేడి యొక్క 

నేతముల వలె చంచలములై న న్మేతములు గల, తస్యాః = ఆమెయొక్క-, |కుఢి 

= కోపమునందు, తరుణారుణతారహారికాన్సి =తరుణుడైన (బాగా పెకి వచ్చిన) 

అరుణుని వంటి అధిక మైన మనోహర మైన కాంతి గల, ఇదమ్ = ఈ, ఆవనం చ 

= ముఖము, సరసిజం చ = పద్మమూ, సమమ్ ఇతి = సమాన మైనది అని, 

చేతసి = చితమునందు, సంమదమ్ = సంతోషమును, ఏధత్తే = చేయుచున్నది. 

వి. ఇక్కడ సరసిజం ఉపమానం; ముఖం ఉపమేయం. అరుణకాంతి 

కలిగి ఉండడం నాధారణధర్మం. *సమ' శబ్దం ఉపమా పతిషాదకం. సమశబ్దం 

దేనితోను సమసం కాలేదు. ఆందుచేత ఇది వాక్యగ త ఆర వూర్లో పమ. 
ఎవని థి లా 

అవ. సమాసగత్ళాతోపమకు ఉదాహరణం చూవుతున్నాడు... 

శో అత్యాయతై ర్నియమకారిభిరుద్దతానాం 

దివై్యః (ప్రభాభిరనపాయమయైరుపాయైః, 
శౌరిర్భుజె రివ చతుర్చిరదః సదాయో 

లక్ష్మీవిలాసభవనై ర్భువనం బభార. 394 

వ్యా. శౌరిః= విష్ణువు, అత్యాయతై = చాలా పొడవైనవి, (రాజపక్షంలో 

మంచి భవిష్యత్తు కలది అని అర్థం), ఊద్ధతానామ్ = దానవులకు , (గర్వం కల: 

వారికి అని రెండవ ఆర్థం), నియమకారిభిః = దండం ఇచ్చేవీ, దివ్న్యైఃజ దివ్య 

ములు, (తేష్టములు అని రండవ ఆర్థం), వభాభిః= ఉత్కృష్ట మైన కాంతి గలవి, 

ఆనపాయమయెః = ఆపాయంలేక పోవడమే అధికంగా కలవీ, లక్ష్మీ విలాసభవ నైః 

చ లక్ష్మియొుక్క- విలాసగ్భహాలూ అయిన, చతుర్భిః = నాలుగు, భుజైః ఇవ == 

భుజముల చేత వలె, యః = ఎవడు, సదా = ఎల్లప్పుడు, ఉపాయైః = ఉపాయాల 

చేత, అదః == ఈ, భువనమ్ = లోకమును, బభార = భరించెనో, 

ఇక_డ భుజాలు ఉపమానం; ఉపాయాలు ఉపమేయం. ఆయతత్యాదికం 

పాధారణధర్మం. “ఇవీ ఉపమావాచకం. 'ఇవి అనేది 'భుజై =’ ఆనేదానితో 

సమస్తం అయింది. ఆందుచేత ఇది సమాసగత్మశాతపూర్ణోపమ. 

ఆవ. సమాసగత అర్జోవమకు ఉదాహరణం చూప్పుతున్నాడు_ 
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శ్రో॥ అవితథమనో రథపథ (వథనేషు ప్రగుణగరిమగీత (శ్రీః, 
సురతరుసదృశః స భవానభిలషణీయః క్షితీశ్వర న కస్య, 

వ్యా. త్నేతీశ్వర = రాజా! ఆవితథమనోరథపథ | పథనేష == వ్యర్థం కాని 

మనోరథ మారాలను విస్త రింపచేయడంలో, (పగుణగరిమగీత శ్రీః = అధిక ములై న 

గుణముల గురుత్వంచేత గానం చయబడిన సంపద గల, సురతరుసదృశః = 

కల్పవృక్షములతో సమానుడ వైన, భవాన్ = నీవు, కస్య == ఎవనికి, న అభిలష 

జశీయః = ఆభిలషింపతగనివాడవు ? 

వి. ఇక్కడ కల్పవృక్షం ఊవమానం. రాజు ఉపమేయం, అభిలషణీ 
యత్వం నాధారణధర్మం. 'సద్భశిశబ్దం ఉపమా వతిపాదకం. “సురతరుసద్భకశః' 

అని ఉపమానోపమేయ[(పతిపాదకాలకి సమాసం. అందువలన సమాసగతమైన 
'ఆర్ధవూర్జోపమ. 

ఆవ. తద్ధితగ త్మ కాత. ఆర్భాపమలకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ళ్ గామ్బిర్యగరిమా తస్య సత్యం గదా భుజబ్దివత్, 

దురాలోకః న సమరే నిదాఘామ్బరరత్నవతీ. 996 

వ్యా. సత్యమ్ = నిజంగా, తస్య = వానియుక్క_, గామ్బీర్యగరిమా = 

గాంభీర్యంయొక్క_ ఆధిక్యం, గజ్ఞాభుజజ్లవత్ == సముదంయొక్క- గాంభీర్యగరిమ 
Ca) nh 

[గీష్మ ౦లోని సూర్యుడు వలె, దురాలోకః = చూడ శక్యంకానివాడు. 

వి ఇక్కడ పూర్వార్ధంలో సముదం ఉపమానం, రాజు ఉపమేయం. 

గాంభీర్యగరిమ సాధారణధర్మం. 'భుజంగవత్' ఆన్న ప్పుడు “తత త స్యేవ” 

ఆనే సూ తంచేత షష్ట్యంతానికి ఇవార్డంలో 'వతి' పత్యయం చేర్చబడింది గాన 
ఇది తద్దితగత (శెతపూర్ణోవమ. 

ఉత్తరార్థంలో సూర్యుడు ఉపమానం. రాజు ఉపమేయం. దురాలోకత్యం 
సాధారణధర్మం. “అమృరరత్నవత్” అన్న వ్వుడు “వతి' వత్యయం “తెన తుల్యం 

(కియాచేద్వతి:' అనే సూతంచేత వచ్చినది. “రత్నేన తుల్యం రత్నవత్” ఆని 

విగహ. ఆందుచేత తద్దితగత మైన ఆర వూర్ణో వమ. 



దళమోల్హాసం లెకక ల్ 

అవ. -గుణాలంకారయుకమె వ్యంగ్యం లేనిది “చితకావ్యం”* అని వెనుక 

(రవ కారిక దగర) చెప్పబడింది. అలంకారా లున్న |పదేశాలలో అలంకారాల 

వల్ల వె వె చ్చిత్యం ఉన్నా వాటితో వ్యంగ్యార్థం కూడా ఉంటుంది కదా ? అందుచేత 

ఇది ధ్వనికావ్యమో, గుణీభూతవ్యంగ్యమో అవుతుంది కాని చి; త కావ్యం ఎందుకు. 

ఆవుతుంది అని ఆశంకించుకొని సమాధానం చెపుతున్నాడు_ 

వృ. స్వాధీనప తికా కాన్తం భజమానా యథా లోకోతరచమత్కా 

రభూః తథా జయశ్రీః త్వదాసేవనేన ఇత్యాదినా |ప్రతీయమానేన వినా 
యద్యపి నోకరైాచిత్యమ్; వె చిత్యం చాలంకారః, తథాపి న ధ్వని 

గుణీభూతవ్యజ్యవ్యవహార :. న ఖలు వజ్యసంస్పర్శపరామర్శాద త 

చారుత్యాపతీతిః, అపి తు వాచ్యవై చిత్య పతిభాసాదేవ. రసాదిస్తు 

వ్యజ్తోఒర్జోఒలంకారాన్త రం చ సర్వ|తావ్యభిచారీత్యగణయితై ౪వ 

తత్ అలంకారాః ఉదాహృతాః, త దహిత తేన తు ఉదా హియమాణా 

విరసతామావహస్తీతి పూర్వాపరవిరుద్దాభిధానమితి న చోదనీయమ్. 

వ్యా. స్యాధీనేతి_ “తన భరను భజిస్తూన్న స్వాధీనపతిక ఆయిన స్తీ ఏ 

విధంగా లోకోత్తర మైన చమత్కారం కలిగిస్తుందో, నిన్ను సేవించడంచేత జయ 

లక్ష్మి కూడా లోకోతరచమత్కారం కలిగిస్తూన్న ది” అనే వ్యంగ్యార్హం లేక 

పోతే ఈ వర్ణనలో వెచిిత్యమే ఉండదు. అలంకారం అనగా వెచిత్యమే. ఈ 

మాట నిజమే. ఆయినా ఇలాంటి కావ్యాలను 'ధ్యని' అని కాని, “గుణీభూత 

వ్యంగ్యం” అని కాని వ్యవహరించము. ఎందుచేత ననగా ఇక్కడ చమత్కారం 

ఉన్నదం టే అది వ్యంగ్యార్థ స్పర్శజ్ఞానంవల్ల కాదు. వాచ్యంలో ఉన్న వైచిత్యం 

భాసించడ ౦వల్లనే. (పతీ కావ్యంలోనూ రసాదివ్యంగ్యార్థమూ, ఏ ఆలంకారాన్ని 

గూర్చి చెప్పుకుంటున్నా మో అది కాక మరొక ఏదో ఆలంకారము తప్పకుండా 

ఉండి తీరుతాయి. ఆ విషయాన్ని లెక్క లోనికి తీసికొనకుండా ఆ యా అలంకా 

రాలకి ఉదాహరణలు చూపడం జరిగింది. ఆయితే ఆ రసాదులు ఏవీ లేని, ఆ 

ఆలంకారాలు మ్మాతమే ఉన్న ఉదాహరణలు చూపవచ్చు కదా _పళ్నించవచ్చు, 

అలాంటివి చూపిస్తే అవి వైరస్యాన్ని కలిగిస్తాయి. “చన్దరిధవలః పటః మొద లైన 
వాటిని ఉపమాద్యలంకారోదాహరణాలుగా చూపిసే ఏమి ఆందం ఉంటుంది? 
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అందుచేత వెనుక చెప్పినదానికీ, ఇక్కడ చెపుతూన్నదానికీ విరోధం ఉన్నది అని 

ఆశంకించకూడదు. 

వి. అనగా ఏదో ఒక అలంకారాన్ని గూర్చి చెప్పదలచినప్పుడు దానికి చూపే 

ఉదాహరణంలో కాద్దిగానో గొప్పగానో వ్యంగ్యార్థం కూడా ఉండవచ్చు. రసాదులే 

ఉండవచ్చు. మరొక అలంకారం కూడా ఉండవచ్చు. వాటిని అన్నింటినీ గూర్చి 

కూడా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆంతం ఉండదు. ఆందుచేత వాటిని |పస్తావించకుండా 

(వకృత మైన ఆలంకారాన్ని గూర్చి మ్మాతమే చెప్పడం జరుగుతుంది. కొన్ని 

స్థలాలలో వ్యంగ్యాదులు ఉన్నా వాటివల్ల కలిగే చమత్కారంకంటె (పక్ఫతా 

అంకారంవల్ల కలిగే చమత్కారం అధికంగా ఉంటుంది. అందుచేత కూడా దానిని 

ఆ అలంకారానికి ఉదాహరణగా చెప్పడం జరుగుతుంది అని భావం. 

కా. తద్వద్ధర్మస్య లోపే స్యాత్ న (శౌతీ తద్ధితే పునః 

వృ. ధర్మః సాధారణః, తద్దితే కల్పబాదొ త్వార్ట్యేవ. తేన పజ్బు, 

ఉదాహరణమ్ - 

శో ధన్యస్యానన్యసామాన్యసౌజన్యోత్కర్షశాలినః, 

కరణీయం వచ స్తేన సత్యం తస్యామృతం వచః. $897 

వ్యా తద్వదితి-ధర్మస్య = సాధారణధర్మం యొక్క, లో పే_లో పము 

నందు, తద్వత్ = పూర్ణయందు వలె సమాస-వాక్య-తద్దితములయందు శతి 

ఉవమ, ఆరి ఉపమ ఉండును. [శౌతీ పునః == [శౌతి అయితే, తద్దితే == తద్దితము 

నందు, న. ఉండదు. 

ధర్మ ఇతి. ధర్మః-సాధారణధర్మం, “కల్పప్” '(కల్ప' మిగులుతుంది) 

మొదలైన తద్దితమునందై తే, ఆర్థి మాతమే ఉంటుంది; అందుచేత సాధారణ 

ధర్మలు వలో ఐదు భేదాలు మాాతమే ఉంటాయి. ఉదాహరణం. వ్యాక్యగతం 

అయిన ధర్మలు వశౌతికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

ధన్య'స్మేతి. చేతః = దీ! చితమా! ధన్యస్య = ధన్యుడు, అనన్యసామాన్య 

సౌజన్యోత్క-ర్షశాలినః = ఇతరులకు సాధారణం కాని (ఇతరులలో లేని) సౌజన్యో 

క్కర్షతో (పకాశిస్తున్నవాడూ, ఆయిన, తస్య జ వానియొక్క., వచఃజవచనము, 
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దగింది. లేదా “ఆమృతం వంటి వచనం' అని అన్వయం. 

వి. ఇక్కడ - ఉపమానోవమేయాలైన ఆమృత-వాక్కులలో ఉన్న సాధారణ 

ధర్మం “సంతోష జనక త్వం మొదలైనది. అది చెప్పబడలేదు గాన ధర్మలుపోవమ. 

“యథా” శబ పయోగంచేత [శౌతి. 

ఆవ. వాక్యగతమైన ధర్మలు ప్ర ఆయిన ఆర్థో పమకు ఉదాహరణం చూప 

తున్నాడు. 

శో ఆకృష్ణకరవాలోఒసా సంపరాయే పరి|భమన్, 

ప్రత్యర్థి సేనయా దృష్టః కృతా నేన సమః (పభుః. 398 

వ్యా. ఆకృష్టకరవాలః == లాగబడిన ఖడ్గం కల, సంపరాయే== యుద్దము 

నందు, పర్మిభమన్ =తిరుగుచున్న, అసౌ౪, (పభుః = రాజు, _పత్యర్థి సేనయా 

= శతుసేనచేత, కృతా నేన = యమునితో, సమః = సమానుడుగా, దృష్టః = 

చూడబడినాడు. 

వి. ఇక్కడ ఉపమానోవమేయాలైన యమరాజులలో ఉన్న సమానధర్మం 

“ఛభయంకరత్వం'. ఆది చెప్పలేదు గాన ధర్మలుపోవమ. “సమి శబ్దం (పయో 

గించడం౦వల్ర ఆరి ఉపమ. “సమ” శబ్దం వ్యస్తంగా ఉపయోగించబడింది. 

అందుచేత వాక్యగతోవమ. 

లో కరవాల ఇవాచార స్తస్య వాగమృతోపమా, 

విషకల్పం మనో వేత్సి యది జీవసి తత్సఖే. 999 

వ్యా. సఖే ఓ! మతమా! తస్య = వానియొక్క-, ఆచారః = ఆచారం, 

కరవాలః ఇవ _ ఖడ్గం వంటిది. వాక్ = వాక్కు, అమృతోపమా = ఆమృతంతో 

సమానము. మనః = మనస్సు, విషకల్పమ్ = విషం వంటిది. జీవని = (నీవు) 
(బతికితే, తత్ ==దానిని లేదా, ఆప్పుడు, వేత్సి=తెలిసికొంటావు. 

వి. ఇక_డ.'కరవాల ఇవ ఆచార?' ఆన్నప్పుడు ఉపమానోపమేయాలైన 

ఖడ్గ - దుష్టులకు సంబంధించిన సాధారణధర్మం ఘాతుకత్వం, ఆది చెప్పలేదు గాన 
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ధర్మలుపోవమ. “ఇవితో సమాసం; అందుచేత ఇది సమాసగత శౌతధర్మలు పుకు 

ఉదాహరణం. “అమృతో పమా వాక్” అన్నప్పుడు ఉపమానోవ మెయాలకి 

సంబంధించిన మాధుర్యరూపసమానధర్మం లు ప్రం. “ఉపమా” శబ్రం “అమృత” 

శబ్దంతో సమాసంలో ఉంది. “ఉపమా” అనగా “తుల్యా, అని అర్థం. ఈ విధంగా 

ఇది సమాసగత ధర్మలువ ఆర్జోపమకు ఉదాహరణం. “విషకల్పమ్” అన్నది 

“ఈషదసమాపొ కల్పబ్ దేశ్యదేశీయర?” (పా. సూ. ల్. 8.67) అనే సూ తంచేత 

'కల్పప్” చేర్చగా ఏర్పడిన రూపం. “కల్పప్, దేశ్య, దేశీయర్ అనే (వత్యయాలు 

కొంచెం తక్కువ అనే ఆర్జంలో చేర్చబడతాయి” అని ఈ స్మూతానికి ఆర్థం. 

“విషకల్పమ్” “కొంచెం (ఇంచుమించు) విషమే” అని ఆర్థం, పర్యవసానంలో ఈ 

(ప్రత్యయం 'సమానము' అనే ఆరం బోధిస్తుంది. అందుచేత ఇది తద్ధితగత అర్థ 

ధర్మలుపోపమకు ఉదాహరణం. ఈ విధంగా ఈ శ్లోకంలో మూడు ధర్మలుపా 

భేదాలకు ఉదాహరణ లున్నాయి. 

కౌ. ఉపమానానుపాదానే వాక్యగాథ సమాసగా. 88 

గా. సఅలకరణపరవీసామసిరివిఅరణం ఇ సరసకవ్వస్ప, 

దీసఇ అహ వ ణీసమ్మఖ సరిసం అంసంస మే శక్రేణ, శీ0 0 

“సకలకరణపరవి, శామ శ్రీవితరణం న సరసకావ్యస్య 

దృశ్యలేఒథవా నిశమ్యతే సదృశ మంశాంశమా లేణ.” 

వృ. కవ్వస్సేత్యత కవ్వసమమితి సరసమిత్య|త చ ణూణమితి' 

పారే ఏషెవ సమాసగా. 

వా. ఉపమానేతి. ఉపమానానుపాదానే=ఉపమానాన్ని [గహించనప్పుడు, 

వాక్యగా = వాక్యగతమూ, ఆథ = మరియ సమాసగా = సమాసగతము. 
వి, ఉపమానలుపోపమకు వాక్యగతం, సమాసగతం అనే రెండు భేదాలు 

మ్మాతమే ఉంటాయి. ఇవాదులు ఉపమానవాచకపదం (పక్కనే చేర్చుబడతాయి. 

ఉపమానవాచక౦ లేనప్పుడు ఇవాదుల్ళపయోగం కూడా ఉండదు, అందుచేత 

దీనిలో _శౌతీభేదాలు ఉండవు. అష్టే తద్దిత్వవత్యయాలు కూడా ఉపమానవాచకాని కే 
చేరుతాయి. ఆందుచేత తద్దితగతోవమానలు ప్ర కూడ ఉండదు, 

, 10 | 

యే ' న! 
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సకలేతి_ఆంశా ౦ంశమా తేణ = లేశమా;తం కూడా, సరసకావసనం _ నరస 

మెన కావ్యానికి, సద్భశమ్ = సమానమెన, సకలకరణపరవెి, శమ 

= సమ స్పందియాలకీ గొప్ప విశ్రాంతి సంపద 

బడడంలేదు; ఆధవా_ లేదా, న్స నిశమ్మ్యతే = వ పబడడంలేడదు 

ల? టీ] 

వి. ఇక్కడ వర్ణించ బడుతున్న కావ్య స : 

సె నాధారణధర్మం, సదృశ శ బ శబం ఉపమావాచకం, ఆడి సమాసంలో లేదు, ఉపమానం 0, 

చెప ప్పలేదు అందుచేత ఇది వాక్యగత మె మన ఉపమానలుపోవమ. శ 

కవ్వ స్పెతి_ ఈ గాథలోనే *“కవ్శగసికు 

సరీనమ్'కు బదులు 'ణూణం' (నూనం) ఆసీ మార్చి చదివితే ఇవే సమాస 

గతోపమానలు ప్ర అవుతుంది. 

గ కా. వాదేర్లోవే సమాసే సా కర్మాధారకంచి క;జి. 
ae) చ ఓ 

కర్మకరొ[9ర్రములి. 

వృ. “వా "శబ్దః ఉప మాద్యోతక ఇతి వాదేరుపమా నా [వతి తిపాదకస్య 

లోపే షట్, సమాశే నున, కర్మణో౬ధికరణాత్ చ ఉత" న్నన క్యచా, 

కరుః క్యా, కర్మకర్షోః ఉపపదమయో:ః ణములా చ భవెక్. 

ఇత్యాదుల మొక్క, లో పే లోపమునందు, సమా నిజ సమాసంల్ ను, కర్మా 

ధారక్యచి = కర్మార్గ- ఆధారారములయ ౦దు విధించబడిన “క:చ్” [పతూయం చై 

ఇ a Uy U స _ నప్పుడు, కర్ణాజ్' = “కాజ్ (పత యం చేరినప్పుడు, కర్మకరో, కర్మ, కర 

ఉపపదాలుగా ఉండగా, ణములి = 'ణముట్” (పత్యయం చెరినపు డు, నాఆ 

ఉపమ, ఆగును. 

వా ఇతి.“వా” శబ్దం (ఉపమాద్యోతకం, ఉ ఉపమను సూచిస్తుంది) అందుచేత 

ఉపమా: :వతివా దకాలైన వా! మొద లై ఎ లోపిం చినప్పు డు చు 

తాయి. సమాసం చెత, కర్మార్థాధిక కరణార్హా అలో ఇరిన “కచ్” చెత, క ర్రరంలో 

చేరిన “క్యజ్” చేత, కర్మక రలు ఉపపదంగా ఉండగా చెర్చన “ఇముల్' చెత 

ఆరు భేదాలు. 

88 



స్ర్ల్రిక్తీ కావ్య వకాళ 

ఆవ. సమాసగతం ద్విపదసమాసగతం, బహువదసమాసగతం అని 

రెండు విధాలు ఉంటుంది. ద్విపదసమాసగతవాదిలు పుకు ఉదాహరణం చూప్ప 

తున్నాడు. 

వృ. ఉదాహరణమ్;- 

లో తతః కుముదనాథేన కామిని గణ్ణపాణ్డునా 

నేత్రాననేన చన్చేణ మాహెస్ట్ర దిగలంకృతా, 401 
2 © ల 

వ్యా. ఉదాహరణం.తతః ఇతి. తతః=అటు పిమ్మట, కామినీగబ్ఞపాణ్ఞునా 

= స్రీయొక్క గండస్టలం వలె తెల్లనైన, నేత్రాననేన = న్నే తానందకరుడైన, 

కుముదనాథేన = చం|దునిచేత, మా హేస్టీ9 దిక్ = తూర్పుదిక్కు-, ఆలంకృతా= 
(a) 

ఆలంకరీంచ బడింది. 

వి. ఇక్కడ “కామినీగజ్జ పాణ్డునా” అనేది సమాసగతవాదిలుపో పమకు 

ఉదాహరణం, 'కామిసీగల్ణ ఇవ పాజ్ఞుః కామినీగణ్ణ పాణ్లుః' ఆని విగ హవాక్యం. 

ఉపమానవాచక మైన “కామినీగణ్ణ' శబ్దానికి సమానధర్మ వాచక మైన “పాణ్ణు” 

కబ్దంతో “ఉపమానాని సామాన్యవచనై 1” (పా.సూ. 2.1.99) అనే సూతంచేత 

సమాసం. “ఇవి శబ్దం లోపించింది. 

అవ. బహుపదసమాసగ తవాదిలుపోవమకు ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వృ. తథా- 

లో అసితభుజగభీషణాసిప (త్రో 

రుహరుహికా హిత చిత్త తూర్లచారః, 

పులకితతనురుత్కపోలకాని*, 

(పతిభటవి (కమదర్శనేఒయమాసీక్. 402 

వ్యా. మరియు-.అసిజేతి.అఆయమ్ = ఈ ఏరుడు, (వతిభటవ్మికమదర్శనే= 

శతుభటుల వరాకమాన్ని చూడగానే, అసిత భుజగభీషణాసిప తః = నల్బ తాచు 

వలె భయంకర మైన ఖడ్గం కలవాడై, రుహరుహికాహితచితశూరచార। == అత్య 
మే బీ జ 



చశమోల్దాసం ర్ 805 

ధికమైన ఉత్కంఠతో (ఉత్సాహంతో) వ్యాప్తమైన చిత్తంతో శ్యఘంగా సంచరించు 
చున్నవాడై, పులకితతనుః = పులకించిన శరీరం కలకాడుగాను, ఉత్క_పోలకాన్సిః 

= బయలుదేరిన చెక్కిళ్ళ మెరుపు కలవాడుగాను, ఆసీత్ = ఆయెను. 

వి. ఇక్కడ “అసితభుజగ ఇవ నీషణః అసితభుజగభీషణః” అని విగహ 

వాక్యం. ఇది ఐదు పదాల సమాసం. ఆందుచేత బహుపదగత వాదిలువ కు 

ఉదాహరణం. 

ఆవ. కర్మార్థ -అధికర ణార్జాలలో “క్యచ్* చేర్చినపుడు వాదిలుప్తకు ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 
x 

శో పొరం సుతీయతి జనం సమరానరఒసా 

వన్న ౩పురీయతి విచిత్రచరి శచుజుః, 

నారీయతే సమరసీమ్మి కృపాణపాణే 
రాలోక్య తస్య చరితాని సపత్న పెనా. 408 

వ్యా. విచ్మితచరితచుజ్చ ః=విచి తములైన చర్మితలచేత |వసిద్దుడైన, 
ఆసొ = ఈ రాజు, పొరం జనమ్ = పౌరజనాన్ని, సుతీయతి=పుతుజ్జి వలె ఆచ 

రిస్తున్నాడు. ప్యుతుణ్ణి వలె పాలిస్తున్నాడు. సమరాన రే == యుద్ధ్దమధ్యమునందు, 

ఆన ఃపురీయతి = ఆంతపురమునందు వలె పవ ర్రిస్తున్నాడు. నిర్భయంగా తిరుగు 

తున్నాడు. సమర సీమ్ని = యుద్ధభూమియందు, కృపాణపాణేః = ఖడ్గం హస్తము 
నందు గల, తస్య = వానియొక్క_, చరితాని = పవర్తనలను, ఆలోక్య = చూచి, 

సవత్న సేనా = శతు సేన, నారీయతే = గ్రీవలె (పవ ర్రిస్తున్నది. 

వి. ఇక్కడ “సుతీయతి”* అనేది “సుతమ్ ఇవ ఆచరతి” (ప్పుతుణ్ణి వలె 

ఆచరిస్తున్నాడు) అనే అర్జంలో ఉపమానవాచక ద్వితీయాంతసుతశబ్లానికి “ఉప 

మానాదాచా రే” (పా.సూ. లి.1.10 అను సూతం చేత 'క్యచ్” (“యి మిగులు 

తుంది) (ప్రత్యయం చేయగా ఏర్పడింది. ఇక్కడ ఆచారం స్నేహం, పాలనం 

మొదలైన రూపంలో ఉంటుంది. ఆదే సాధారణధర్మం.*'క్యచ్” మొదలైన _పత్యయా 

లన్నీ *ఆచరించడంి అనే ఆర్జాన్ని సాధారణరూపంలో బోధిస్తాయి. ఆ ఆచా' 

ఈంలో ఉన్న విశేషాన్ని, ఆది ఎలాంటి ఆచారం అనే విషయాన్ని (పకరణాన్ని 



ర్్రైరి దారం, ఈ కొబ్య| పకాఖ 

పటి తెలుసుకోవాలి. ఉపమాబోధకమైన “ఇవి మొదలైనవి గాని, “తుల్య' మొద 
అ జూ 

లెనవి గాని లేకపోవడంచేత ఇది “క ర్మక్యచి వాదిలోపః'' అనే డానికి ఉదా 

హరణం. 

“అన ఃవురీయతి” అనేది “అన ఃపురే ఇవ ఆచరతి' (అంతఃపురంలో వలె 

(సవర్తిస్తున్నాడు) అనే అర్షంలో “అధిక ర జాచ్చతి వక వ్యమ్” అనే వారి కం 

చేత (“ఉవమానాదాచారే” అనే సూతం దగ్గర ఉన్నది) సవ్పమ్మంతమైసి ఉప 

మానవాచక 'అంతఃపుర' శబ్దానికి ఆచారార్టంలో “క్యచ* _పత్యయం చేర్చడం 

చేత ఏర్పడింది. స్వెచ్చగా నిర్భయంగా సంచరించడం ఆచారం, అదే. సాధా 

రణధర్మం. ఇక్కడ కూడా ఉపమావాచకాలేవీ లేవు. అందుచేత ఆధిరరణక?చ్ 

చేయగా వాడిలుస్తోమకు ఉదాహరణం. 

'నారీయతే' అనేది 'నారీ ఇవ ఆచరతి' (త్రీ వలె _వరిన్లూన్నది) అనే: 

అర్జంలో ఉపమానవాచక నారి శబ్దానికి “కర్తుః కృజ్ సలోపశ్చ”" (వా,సూ. 

8.1.11) ఆనే సూతంచేత 'క్యజ్” ('యి మిగులుతుంది) చేర్చగా ఏర్పడింది. 

ఇక్కడ భయపడడం, వినయం మొదలెనది ఆచారం. ఉపమ్మాపతిపాదకపదా 

లేసీ లేకపోవడంచెత ఇది “కర్తరి క | చర్చగా వాదిలుప్తకు ఉదాహరణం, 

శ్లో మృధే నిదాఘఘర్మాంశుదర్శం పశ్యని, తం పరే, 
స పునః పార్థసంచారం సంచరత్యవ నీ పతిః. 404 

వ్యా. మృధే ఇతి :. పరే=ళతువులు, తమ్ = ఆతనిని, మృధే== 

యుద్దమునందు, నిదాఘఘర్మాంశుదర్శమ్ = (గీష్మ కాలముసందలి నూర్ముణ్ణి 

చూచినట్లుగా, పశ్యని = చూస్తున్నారు. సః = ఆ, అవనీపతిః పునః రాజై తే, 

పార్గసంచారమ్ == అర్జునుడు సంచరించి నట్టుగా, సంచరతి = సంచరిస్తున్నాడు. 

ఏ. “నిదాఘఘర్మాంశుదర్శమ్” అనేది “నిదాఘఘర్మాంశుమివ దర్శనమ్" 

((గీష్మ కాలసూర్వుణి వలె చూచుట) అనే అర్థంలో కర్మవాచకం ఉసవదం 

(|పక్కనున్న పదంగా ఉంటూండ గా “దృక్” దాతువుకు భావార్లంలో “ఉపమానే 

కర్మణి చ” (పా. సూ. 8.4.45) అనే సూృూతంచేత 'ణముల్” (“అమ్” మిగులు 

తుంది) [వత్యయం చేర్చగా ఏర్పడింది. భావార్తంలో చెర్చుబడడంచేత [కియా 

విశేషణానికి వలె ఆరం చెప్పుకోవాలి. (సూర్యుణ్ణి చూచుటగా చూసున్నారు. 
థి ణి — 



సనా 

అనగా *'సూరు:ణి వళ చూసునాారు' అని పరావసితారం౦ంి. ఉపమా వతిపాదకా 
దం టీ ఎ వి + 

వాచకం ఉఊపవదంగా ఉండగా ణముట£్ + = చ 

= 

వాదిలుప్తై పమ”. ఘర్మాంశువు ఉపమానం. రాజు ఉపమేయం. దర్శనం సాధారణ 

“వార్జసంచారమ్' ఆనెది “పార్ట ఇవ సంచరణమ్” (పార్టుడు వల సంచ 

రించడంి ఆనే అగంళలో ఉపమాసివాచకపార్థశబ్దం ఉపవదంగా ఉండగా సంవూ 

త్తు ('ఉపమానే కర్మణి చ' అనే సూ తంలో “చికారబలంచేత 

“కర్తరి. అనే డానిసి అనుకరించడం చెత 'ణముల్ * [పత్యయం చేర్చగా ఎర్చడిన 

రూపం. వాక్రడు ఉపమాసం. రాజు ఉపమేయం. సంచరించడం నామాన్యధర్మ౦, 

వడం-ర “కడ " ఉపవదడంగా ఉండగా 'ణముఠళ్” చెర్చిడంచత m ట్ర బో గి న ౦ రి 

పెస్తున్నాడు- 

వృ. వితయోః? ధర్మవాద్యోః. ఉదాహరణమ్- 

శ్లో॥ సవితా విధవతి విధురపి సవితర3 తథా దినన్ని యామిన్యః, 
యామినయని దినాని చ సుఖదుఃఖవశీకృతే మనసి. 405 

వ్యా. ఏతదితి :.. ఏతద్ద్విలోపే = ఈ రెండింటి లోపం కలగగా, క్విప్ 

సమాసగా = కి౭పిగ, సమాసగ ఆవతుంది. 
మొ 

ఏతమూరితి ;.. ఏతయోః అనగా ఈ ధర్మ వాదులయొక్క్ల ఆని ఆర్భం, 

ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 

వి. ధర్మమూ ఇవాములు రేండూ లోపించిన లుహోమమలో “కప్! 

వత్యయగత, సమాసగత అనే రెండుభేదాలు మాత్రమే ఉంటాయి. “ముఖం 
చన్తంః' ఆన్నంతమ్మాతాన ఉవమానోపమేయభావం తెలియదు. ఆందుచేత ఈ 
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ద్విలుపౌ భేదా అలో వాక్యగ ఉండదు. 'కల్పప్' మొదలైన తద్ధితలు ఉపమా పకి 

పాదకాలు. అవి ఉంటే వాచకలోపమే ఉండదు గాన 'తద్దితగ' కూడ ఉండదు, 

ఇవాదులు లేకపోవడంచేత |శ్రౌతి ఉండదు. 

వ్యా. సవితా ఇతి :. మనసి= మనస్సు, సుఖదుఃఖవశీకృతే = సుఖ 

దుఃఖాల చేత వశం చేసికొనబడగా, సవితా = సూర్యుడు, విధవతి = చందుడు 

పలె ఆచరిస్తాడు, విధురపి == చందుడు కూడా, సవితరతి=సూర్యుడు వలె ఆచ 

రిసాడు, తథా = మరియు, యామిన్యః = రాతులు, దిన న్తి= దినముల వలె ఆచ 

రిసాయి. దినాని చ= దినాలు కూడా, యామినయని == రాతులవలె ఆచ 

రిస్తాయి. 

వి. “విధుః ఇవ ఆచరతి” (చం|దుడు వలె ఆచరిస్తున్నాడు అనగా 

చందుడులాగ సుఖకరంగా ఉన్నాడు). “సవితా ఇవ ఆచరతి” (సూర్యుడు వలె 

ఆచరిసున్నాడు; శ్తేశం కలిగిస్తున్నాడు) “దినానీవ ఆచర ని” (దినాల వలె ఆచ 

రిస్తున్నాయి), “యామిన్యః ఇవ ఆచర ని” (ర్మాతుల వలె ఆచరిస్తున్నాయి) అనే 

అర్థాలలో *విద్రు” “సవితృ” “దిని “యామినీ” శబ్దాలకు, “సర్వ పాతిపదికేభ్యః 

కిందా వక వ్యః” అనే వార్తికంచేత 'క్నిప్' (ఈ [పత్యయం పూరి గా లో పిసుంది. 

ఆది చెప్పే అర్థం మాతం మిగులుతుంది) పత్యయం చేర్చగా ఏర్పడ్డాయి. 

సుఖక రత్వ- క్లేశ కారిత్వాదిరూపసాధారణధర్మాలు , ఉపమావాచకవాదులూ కూడా 

లేవు. ఉపమానోపమేయాలు మాతం ఉన్నాయి. అందుచేత క్విప్గతధ ర్మవాద్యు 

భయలుపోపమకు ఉదాహరణం. 

అవ. సమాసగకు ఉదాహరణం చూపుకున్నాడు- 

శో పరిపన్థిమనో రాజ్యశతై రపి దురా|కమః, 

సంపరాయ ప్రవృతోఒసౌ రాజే రాజకుష్ణారః. 406 

వ్యా, పరీతి :_ పరిపన్థిమనోరాజ్యశత్రై రపి = శ|తువుల వందలకొలది 

మనోరాజ్యాలచేత కూడా, మనస్సులో నిర్మించుకొనే అత్యాశల చెత కూడా, దురా 

కమః = ఆ కమింపశక్యం కాని, సంపరాయ(పవృతృః= యుద్దంలో (వవరి ౦చిన, 

ఆసౌ = ఈ, రాజకుజ్ఞారః == ఏనుగు వంటి రాజు, రాజతే = (వకాశిస్తున్నాడు. 
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వి. ఇక్కడ ఏనుగ ఉపమానం. రాజు ఉపమేయం. ఎదిరింవ శక్యం 

కొక పోవడం సమానధర్మం. ఈ సమానధర్మం, వాదిఉపమాద్యోతకపదాలూ లుప 

మైనవి. అందుచేత సమాసగత సాధారణధర్య్మవాదిలుపోపమ. 

కా. ధర్మొాపమానయోర్లోపే వృతా వాక్కే చ దృశ్యతే 

శో ఢుణుణనో మరిహసి కణకకలిఆఇం 
డ ణా లట 

కే 

మాలఇకుసుమసరిచ్చం భమర భమనో ణ పావిహిసి. 

“ఢుజ్డులాయమానో మరిష్యసి కబ్దకకలితాని కేతకీవనాని. 
మాలతీకుసుమసద్భక్షం [భమర |భమన్న పాహ్యసి,” 

వృ. కుసుమేణ సమమితి పాకే వాక్యగా. 

వ్యా. ధర్మేతి :. ధర్మోపమానములయొక్క, లోపే= లోవమునందు, 

వృతా = సమాసవృత్తి యందు, వాక్కే చ వాక కిమునందు, దృశ్యతే= చూడబడు 

చున్నది. 

డుజ్జులాయ మాన ఇతి :. [భమర=ఓ తుమ్మెదా! కణ్బకక లితాని == 

ముళ్ళతో కూడిన, కేతకీవనాని = మొగలిడొంకలను, ఢుజ్జులాయమానః = తిరు 

గుతూ, మరిష్యసి = మరణించగలవు; |భమన్ = ఎంత తిరిగినా, మాలతీకుసుమ 

సదృ్భక్షమ్ = మాలతీపుష్పంతో సమానమైన దాసిని, న (పాపష్యసి = పొందవు. 

వి ఇక్కడ మాలతీకుసుమం ఉపమేయం. సదృక్షం ఉపమావాచకం. 

కాని ఉపమానం కాని, సమానధర్మం గాని చెప్పలేదు. అందుచేత సమాసగత 

ధర్మోపమానలుపోపమ. 

కుసుమేనేతి :. “మాలతీకుసుమసద్భక్షమ్' ఆని సమాసం కాక “కుసుమేన 

సమమ్" అని వాక్యం [ప్రయోగించిన పక్షంలో వాక్యగతధర్మోపమానలుపోపమకు 

ఉదాహరణం అవుతుంది. 

దౌ, క్యచి వాద్యుప మెయాసే, 
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వృ. ఆసే నిరాసే. 

శ్లో అరాతివి క్రమాళోక వికన్వరవిలోచనః, 

కృపాణోద్యగకోదణః స సహ(స్రాయుధీయతి. 408 

ఇచి" పత్యయం చేర్చ బడినప్పుడు, వాడ్యు 

౩, ఉపమేయంయొక్క. లోపమునందు (ఒక 

వి. ఉపమేయ _ ఉపమావాచకములు లోపించినప్పుడు ఒకే భేడం 

ఉంటుంది. అది “కచ్” |పతృ్మయం చేర్చుడంవల్ల ఏర్పడుతుంది. 
_ చె రా జ! 

వ్యా. “ఆ పే అనగా నిరాసం, లోవం అని ఆరం, 
0 

ఆరాతీతీ :_ “అరాతీ........ ఏలోచనః”. అరాతి=శ|తువులయొక్క_, విక్రమ 

=పరాక్రమం యొక్క, లోక = మాడడంచేత, విక సర= వికసించే స్వభావం 

గల, లోచనః = న్మేతాలు గల క ఏ పాణోద్య గకోదబ్దః = ఖడ్గంచెత భయంకర 

మెన బాహుదందం గల, సః = అతడు, సహ|సాయుధీయతి = వేయి ఆయుధాలు 

గల కార్త వీర్యార్టునుని వలె తనను ఆచరిస్తున్నాడు. ఆ(త్రేతి :. “ఇక్కడ ఆత్మ 

ఉపమేయం." 

బు. 'సహ,సాయుడీయతి' ఆనెడి “సహ/సాయుధమ్ ఇవ ఆత్మానమ్ ఆచ 

రతి” (తనను కార్త వీర్యార్లును నిగా ఆచరిస్తున్నాడు) అనే అర్హంలో “ఉపమానాదా 

వారే” (పా.సూ. 8.1.10) అనే సూ|తంచేత “సహ్మసాయుధమ్' ఆనే ద్వితీ 

యాంతకర్మపదానికి “కచ్” చేర్చగా ఏర్పడింది. ఉపమేయమైన ఆత్మ, ఇవా 

దికం లోపించాయి. అందుచత "కంచి చేర్చగా ఏర్పడిన వాద్యుపమేయలు పో 

మకు ఉదాహరణం. 

అవ. మూడు లోపించిన ఒక భేదం వివరిస్తున్నాడు. 

కా. త్రిలోపే చ సమాసగా 

వృ. [తయాణాం వాదిధర్మోపమానానామ్. ఉదాహరణమ్. 



వశమోల్దాసం గ్రే 

 ( = వాది-నాధారణధ ర్మ-ఉపమానాలు లు పములై నప్పుడు, 

సమాసగా = సమాసగత లుపోపమ మాతమే ఉంటుంది. ఉదాహరణం. 

తరుణిమనిడి. తారుణి మని = తారుణ్యమునందు కృతావలొ క్ర వాయు చెయబడిన 

అవలోకనం కలడీ, తారుణ్యంలో || పదేకించినడి అని ఆర్థం, లలితవిలాస వితీర్త 

[గహా = నుంద రములైన పలాస లకు ఇవంబడిన శరీరం కలది, స్మరశరవిసరా 

చితా న్రరా=మన్మమజాణసముదాయంచ త వాాపమెన హృదయం కలది ఆయిన, 

< 
ర 

ృగము నే తముల చంటి నే తాలు గల ఆమె, మునేః=ముని 

వి “మృగనయనా” అనుదానికి మృ నయన ఇవ నయనే యస్యాః నా” 

(మృగనయ నముల వంటి నయనములు కలది) అని విగహం. “స పృ్యృమ్యుపమాన 

పూర్వపదస్య బహు ప్రహిరుత్తర పదలో పశ్చ]” అనే వా న్రికంచేత సమాసం. 

“స ప్రమ్మంతము ఉపమానవాచకము పూర్ణపచంగా కలదానికి మరొక పదంతో 

సమాసం చేయ బడుతుంది. పూర్వపదంలోని ఉతరపదానికి లోపం వస్తుంది,” 

అని ఈ వా రికానికి అరం. మృగస్య నయనే మ గనయనే= మృగ ంయొక్క- 
యాజ్ ఠి న ల 

నయనాలు. ఈ “మృగనయని అనే ఉపమానవాచక శబ్దానికి “నయన శబ్దంతో 

సమాసం చేయగా “'మృగనయననయనా' అని అవు వుతుంది. దీనిలోని పూర్ణపదం 

“మృగనయని అనేది, దాని ఉ తరపదం ఆయిన 'నయని లోపించగా “మృగ 

నయనా ఆని సమాసం ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ వాదులు; కాని, ఉపమానమైన 

'నయని శబం కాని, చాంచలాదీరతాందిసమానధర్నాని చెపే. పదం కాని 
a లి గక! వి ఈ ల, మ 

“లేదు, అందుచేత ఇది “వాదిధర్మోపమానలు ప*'కు ఉదాహరణం. 
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అ|తేతి. ఇక్క డ స ప్రమ్యుపమానేత్యాదివా రికంచెత సమాసమూ, ఉత్రర 

పదలోపమూ చేసినప్పుడు (తిలుపకు ఉదాహరణం, 

వి. కొందరి ఆధి పాయం (పకారం ఇక్కడ ఉ త్త్రరపదలోపం చేయకుండ 

గానే 'మృగనయనా'లోని'మృగి శబ్దానికి లక్షణచేత మృగన్నేత్రములు అని అర్థం 

చెప్పడంచేత 'మృగనయనముల వంటి నయనములు కలది' అని ఆర్థం వస్తుంది. 

అప్పుడు “మృగ ఇవ నయనే యస్యాః సా” ఆని వ్మిగహం, ఆ పక్షంలో ఇక్కడ 

ఉపమానవాచకలోపం లేదు గాన ఇది |త్రిలు పకు ఉదాహరణం కాదు. ద్విలుప్రశే, 

ఉపమావాచక-ధర్మవాచకలు పకే, ఉదాహరణం. 

వృ. [కూర స్యాచార స్యాయఃశూ లతయా ఆధ్యవసాయాత్ అయః 

శూలేనాన్విచ్చతి “ఆయఃశూలిక ః' ఇత్యతిశయో క్రిః,న తు (కూరాచారోప 

మేయతై క్ష్యధర్మ వాదీనాం లోపే తిలోపేయముపమా. ఏవమేకోన. 

వింశ తిర్లుపాః, పూర్ణాభిః సహ పజ్బావింశ తిః. 

వ్యా. [కూర'స్యేతి. (కూర మైన ప్రవర్తనను అయఃణూలంగా (ఇనుప 

శూలంగా) అధ్యవసానం చేయడం చేత “ఆయఃూలేన ఆన్యిచ్చతి' ఆనే ఆర్థం గల. 

“ఆయఃశూలికః” ఆనేది అతిశయో క్రియే కాని ఉపమేయ మైన కూరాచారము, తెక్ష్య 
రూపధర్మము, వాదులు లోపించిన |తీలోపోపమ కాదు. 

వి. “మృగనయనా! ఇత్యాదులలో ఉపమేయాన్ని మా[తమే చెప్పడంచేత 

ఉపమాన.వాది-ధర్మతిలు పోవమ అయినట్టు, “ఆయఃశూలి కః” ఇత్యాదులలో 

ఉఊవమానాన్ని మ్మాతమే చెప్పడంచేత ఉపమేయ.వాది.ధర్మతిలుపోపమ చెప్ప 

వచ్చును. “ఆయఃశూలేన అన్విచ్చతి ఆయఃశూలిక:” అని వ్యిగహం. “ఆయఃశూల'ి 

శబానికి లక్ష్షణచెత 'అయఃశూలంతో సమానమైన పవృ త్తి అని ఆర్హం. ఆయః 

శూలం ఉపమానం, కూర[పవృ తి ఉపమేయం. ఈ ఉపమేయమూ వాదికమూ, 

ధర్మవాచకమూ మూడూ లేకపోవడండేత దీనిని ఉపమేయ.వాది - ధర్మ 

తిలుపోవమకు ఉదాహరణంగా చెప్పవచ్చును ఆని కొందరు |పతిపాదించారు. 

ఆది యుక్తం కాదు? (కూరాచారాన్ని ఆయఃశూలంగా ఆధ్యవసించడంచేత, నిర్ణ 

యించడంచేత. ఇక్కడ ఆధ్యవసాయమూలక మైన ఆతిశయో క్యలంకార మే కాని 

ఉపమాలంకారం కాదు. సాధ్యవసాయలక్షణచేత |కూరాచారం అనే ఆరం బోధించే 
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“అయఃశూలి శబ్దానికి “అయఃశూలదణ్ఞాజినా భ్యాం ఠక్ఠ జౌ” (5.2.76) అనే 

సూతంచేత “కక్” (ఆది “ఇకి'గా మారుతుంది) (వత్యయం చేర్చగా 'ఆయః 

శూరికః' అనే రూపం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ “ఆతిశయో క్రియే' గాని ఉపమ 

కాదు అసి భావం. 

క్యచ్ , క్యజ్ , క్విప్, తద్ధితాదులచే త ఏర్పడే లుపోపమాభేదాలను తొలి 

సారిగా పతిపాదిం చినవాడు భట్టోదృటుడు, త ద్వ్యాఖ్యాత (పతీహా రేందు] రాజు అని 

కనబడుతుంది. వాటినే మమ్మటుడు కొన్నిమార్పులు చేర్పులతో [(గహించాడు, 

[గంఠవి స్తరఖితిచెత కావ్యాలంకారనార సం[గహగత విషయా లన్నీ ఇక్కడ. 

చెప్పడంలేదు. జిజ్ఞాసువులు ఆక్కడ ఉపమా;పకరణంనుండి [గహించవచ్చును. 

“ఆయఃశూలిక* అన్నప్పుడు (తిలుపోపమ ఆవి చెప్పినది (పతీహా రేందురాజు. ఇక్రడ 

అతిశయో క్రి చెప్పడం యుక్తం కదా అసి ఆశంకించుకొని ఉపమయే చెప్పాలి 

అని కూడ ఆతడు (ప్రతిపాదించాడు. ఆతిశయో క్రి యుకం అని మమ్మటుని 

ఆధిపాయం. ఈ విధమైన విచి|త భేదాలు ఉన్నా ఏది చేతోహారిగా ఉంటుందో 

ఆదే అలంకారం అవుతుంది. కాని అన్నింటికీ అలంకారత్వం ఉండదు అని (పతీ 

హారెందురాజు విశదీకరించాడు. “ఏషా చోవమా విచ్శితభేదత్వే నత్యపే యత్చెవ 
చెతోవోరిత్వమ సి తశ్రెవాలంకారతాం భజతే; న సర్య|తేత్యు కమ్” (కా. సా.సం. 

"పేజి 29). వ్యాకరణశాస్త్రవ్యుత్చ త్రి పధానాలై న ఈ భేదా లన్నీ ఆంతగా 

ఉపకరించవు ఆని నాగేశభట్టు కూడా ఉద్దోతంలో ఆన్నాడు. 

వా. ఏవమితి. ఈ విధంగా లుపాభేదాలు పందొమ్మిది. పూర్ణో పమాభేడాలు 

కూడా కలపగా మొత్తం ఉపమాభేదాలు ఇర వైఆయిదు. ధర్మలుపోవమాభేదాలు 

ఐదు-5, ఉపమానలుప్రాభేదాలు రెండు-2, ఇవాదిలుపాభేదాలు ఆరు_6, ధర్మే 
వాదిలుప్రాభేదాలు రెండు-2, ధర్మోపమానలుషాభేదాలు రెండు_ి, ఇవాద్యుపమే 

యలుప్రోవమా భేదం ఒకటి.1, (తిలు ప్ర ఒక భేదం_1, మొతం 19 భేదాలు. 

అవ. (ప్రాచీనులు చెప్పిన 'మాలోపమి' మొదలైన భేదాలు కూడా లెక్క. 
పెట్టుకుంటూ పోతే అంతం ఉండదు అని చెప్పడానికి ఆవి కొన్ని 

ఉదాహరిస్తున్నాడు- 

ళో అనయే నేవ రాజ్య శ్రీర్దెన్యే నేవ మనస్వితా 

మమౌ సాథ విషాదేన పద్మినీవ హిమామృసా 418 
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వృ ఇత్యభిన్నే సాధారణ ధర్మే, 

శో జ్్యాత్స్న్నెవ నయనాననః సురేవ మదకారణమ్, 
na) ౯ © i 

(ప్రభుతవ సపాకృషసర్వల్ రా నితమ్బిసీ,. 411 

వృ ఇతి భిన్న చ తస్మిన్ ఏక _స్యైవ బహూపమానోషాదానే 

మాలోపమా, యథోత్త రమువ మేయస్యోపమానత్యే పూర్వువద భిన్న భిన్న 

ధర్మత్వే. 

శ్లో అనవరతకనకవితరణజలలవభృత కరతర బ్లీతా 
శితిరివ మతిర్మతిరివ చేషా చేస్టేవ కీర్తిరతి 

అ 

శో మతిరివ మూ రిర్మధురా మూ రిరివ సభా (ప్రభా 
౧ 2 నా 

ల £3 న్ 

వృ. ఇత్యాదికా రకగోవపమా చ న లక్షితా, ఏవంవిధవై చ్మిత్య 

వ్యా. ఆనయేనేతి;. ఒక కవమేయానికి రెండు మూడు ఉపమానాలు 
న IF సాధారణధర్మం అభిన్నంగా (ఒక టి) ఉండడం, భిన్నంగా 

ఆది రెండు విధాలు. 

\ 

ఇది నాధారణధర్మం 

ఉదాహరణం. అధ = పిమ్మట, నా= ఆమె, 

' బ్ర! కవ=రాజ్యలక్ష్మి వలె, దెన్యేన=దై.న్యంచేత, 

మనస్వితా ఇవ = దిరత్సం వత్, ఆథ = మరియు, హిమామృనా=మంచుచేత, 

పద్మినివ = పద్మలత వలె, పిషాచేన = విషాదంచేత , మమ్లా = వాడిపోయిను. 

వి, నాయికారూపమైన ఒక ఉపమేయానికి రాజ్యశ్రీ మొద లైన అనేక 

ఉపమానాలు చెప్పబడ్డాయి. అందుచే మాలోపమ. గ్లాని అనేది ఒక్కటే 
పాధారణధర్మం. 

వా. ఇతీతి;. ఈ విధంగా ,"ప కోకంలో ఉనటు సాధారణధర్మం అభిన్నం, 

ఆనగా ఒకటి, అయినప్పుడు. 

జో్యోత్సేవేతి:. నితమ్బినీ = ఆ త్రీ, జ్యోత్స్నేవ = వెన్నెల వలె, 
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మత్తుకు కారణం; _పభుతేవ = (పభుత్వ ౦0 వలె సకమాూాకషసర?లళోకా-ఆక3ంచ 
6౬ 3 అ 

బడిన సకలలో కాలూ గలది. 

జి ఇక్కడ నితందిని అనే ఒక్క ఉపమే-మూనికి జో త్సా్నాదులు మూడు 

ఉపమానాలుగా చెప్పబడ్డాయి ఆందుచేత మాళోపమ నాధారణధర్మాలు 

వా. ఇతీతి:. అని, | పెళోకంలో ) ఆనే అనగా సాధారణధర్మం 

అభిన* ౦గా ఉండగా ఒకె ఉవమేయానికి అనే ఉవమాాలు _గహించినప్పుడూ. 

ఏర్పడిన మాలోపమ, ముందు ఉవమేయంగా మన్నవ! తదువాత వరసగా [ఊత 

రోత్తరం) ఉపమానంగా చెప్పినప్పుడు వెనుకటి వలె | జూలో పమలో వలె) భిన్న 

ధర్మమూ, అభిన్నధర్మమూ ఆయినప్పుడు; దీసికి "ఇత్యాదికా రశనోవమా ఆనే 

దానితో ఆన్వయం. 

ఆనశవరతేతి;. “ఆనవరత... .... తతేః"'_అనవరత=వఎడ తెగకుండా కనక 

తరణ - బంగారం ఇవ్యడ మునందు. జలలవ = జలబిందువులతో , భత = 

నిండిన, కర = హనమునందు, తరజ్తిత = పం కిగా ఎక్కిన, ఆరితతేః _ 
న Nn ర] (42) 

యాచకసముదాయం గల ఆతనియొక,)_, మతిః = బుద్ది. భణితిః ఇవ మాట 

వలె, చష్టా = పని, మతిః ఇవ = బుద్ది వలె, కీ ర్తిః= కీర్తి చెష్టేవ= చెష్ట వలె, 
ఆతివిమలా == చాల స్వచ్చమైన 

వి. ఇక _ద మొదట ఉపమేయ మెన మతి “ముతికివ చేషా” అనే వాక్యంలో 
తా ర 

ఉపమానం అయింది. ఈ వాక్యంలో ఉపమేయమెన వేష“ చే 

వాక్యంలో ఉపమానం అముంది నామానంధ అస్ 

ఒక్కటే. ఈ విధంగా ఇది ఆఅఖిసు?  సమానధర్మీ కరళనోపమ 

వ్యా. మతిది చేతి: తస్య న్భపస = ఆఅ రాజుయొక)_, మూరిః= 

ఆకారం, మతిరివ = బుద్ధి వలె, మభురా= మధుర మైనడి - గభా=సభ, మూ రిరివ 

=మూ ర్తి వలె, | పభావచితా = ప్రభావంలో కూడినది. జయశ్రీః == జయలక్ష్మి, 

సభేవ = సభ వలె, పరేషామ్ = పరులకు, జేతుమ్ = భయిందుటకు, న శక్యా = 

శక్యమైనది కాదు. 

వి. ఇక్కడ పూర్వం ఉపమెయంగా ఉన్నవి ఉత్తరవాక్యాలలో ఉపమా" 

నాలుగా చె ప్పబడడంచేత రశనోపమ. కాని సమానధర్మాలు వేరు వేరు. 
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వ్యా. ఇత్యాది కేతి. ఈ మొదలైన రశనోవమ కూడ లక్షింపబడలేదు. 

అనగా మాలోవమా రళనోపమాదులకు లక్షణాలు చెప్పి వాటిని నిరూపించ లేదు. 

ఎందుచేతననగా ఇలాంటి వె.చిత్యాలు వేలకొలది ఉండడానికి ఆవకాశం ఊంది. 

ఇది ఏదీ పైన చెప్పిన (ఇర వైఐదు) భేదాలు దాటి వెళ్ళవు. అనగా పెన చెప్పిన 

వాటిలో ఏదో ఒక భేదంలో అంతర్గతం అవుతాయి. 

2. ఉపమెయోసమాలంకారం. 

కౌ. ఉపమానోపమెయళ్వే ఏక-స్యైవై కవాక్యగే. 

అనన్వయః 

వృ. ఉపమానాన్త రనంబన్హాభావః అనన్వయః. ఉదాహరణమ్- 

శో॥న కేవలం భాతి నితాన కాన్సిర్నిత మినీ సవ నితమ్నినీవ, 

యావద్విలాసాయుధలాస్యవాసా సే తద్విలాసా ఇవ తద్విలాసాః 

వ్యా. ఉపమానేతి :. ఏక స్యైవ = ఒకేదానికి, ఏకవాక్యగే = ఒక వాక్య 

ములో ఉన్న, ఉపమానోవమెయతేే = ఉవమానోవ మేయత్యాలు, అనన్వయః = 

ఆనన్యయాలంకారము. 

ఉపమానేరి. మరియొక ఉపమానంతో సంబంధం లేకపోవడం ఆనన్యయం. 

వి, ఒక వాక్యంలో ఒకే వన్తువును ఉపమేయం గాను, ఉపమానంగాను 

వరించడం అనన్వయాలంకారం, “అనన్వయ' శబ్దానికి “న విద్యతే అన్యయః 

ఉపమానాన్తరసంబన్టః యత సః” అని విగవాం. దేనియందు మరొక ఉపమా 

నంతో సంబంధం ఉండదో ఆది అని ఆర్థం. ఆ వస్తువును ఆవన్తువుతోనే పోల్చ 

డంలో ఉద్దేశ్యం దీనిని పోలిన మరొక వసువు లేదని చెప్పడం. ఉదాహరణం 
ఎట్టనగా- 

నేతి. కేవలమ్ = కేవలమూ, నితాన కాని ః= గొవ్ప కాంతి గల, సా 

ఆ, నితమ్బినీ ఏవ = నితంబిని మాత్రమే, నితమ్ఫినీవ = నితంబిని వలె, న 
భాతి = [వకాశించడంలేదు. యావత్ = మరి ఏమనగా, లే ఆ, విలాసాయుధ 
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లాస్యవాసాః = మన్మథుని లాస్యానికి స్టానాలైన, తద్విలాసాః = ఆమె విలాసలు, 

తద్విలానా: ఇవ== ఆమె విలాసల వలె ఉన్నవి, 

వి. ఇక్కడ పూర్వార్థంలో నితంబిని (సుందరనితం౦బం గల యువతి) 

ఆ నితందినితోనే పోల్చబడింది. ఉత్తరార్థంలో ఆమె విలాసలు అమె విలాసలతోనే 

పోల్చబడ్డాయి. ఈ విధంగా రెండు అనన్వయాలంకారాలు. ఆమెతో పోల్చదగిన 

మరొక స్రీ లేదు. ఆమె విలాసలతో పోల్చదగిన విలాసలు లేవు అని చెప్పడం 

ఉద్దేశ్యం. 

8. ఉప మేయోపమాలంకారం, 

కౌ. విపర్యాస ఉపమెయోపమా తయోః. 9 

వృ. తయోః ఉపమానోపమేయయోః. పరివృత్తిః ఆర్జాత్ వాక్య 

ద్యయే. ఇత రోపమావ్యవచ్చేదపరా ఉపమేయేనోపమా ఇతి ఉపమేయో 

పమా. ఉదాహరణమ్. 

శో కమలేవ మతిర్మతిరివ కమలా 

తనురివ విభా విభేవ తనుః, 

ధరణీవ ధృతిర్భృతిరివ ధరణీ 
సతతం విభాతి బత యస్య. 415 

వ్యా. విపర్యాస ఇతి- తయోః = ఉపమనోవమే యాలయొక్క, విపర్యాసః 

= తారుమారుచేయడం, ఉప మేయోపమా = ఉప మేయోపమాలంకారం. 

తయోరితి. ఆ ఉపమానోపమేయాల పరివృత్తి, అనగా రెండు వాక్యాలలో, 

మొదటి వాక్యంలో ఉపమానంగా చెప్పినదానిని రెండవ వాక్యంలో ఉపమేయం 

గాను, ఉపమేయంగా చెప్పినదానిని ఉపమానంగాను చెప్పడం ఉప మేయోపమా 

లంకారం. 'ఉవమేయేన ఉపమా యత ఉప మేయోపమా' అని విగ హం. ఎక్కడ 

ఉపమేయంతో ఉపమయో ఆది ఉపమేయోపమ అని ఆర్థం. ఇక్కడ చెప్పిన 

ఉపమానం తప్ప మరొక ఉపమానం దీనికి లేదు అని చెప్పడం (పయోజనం. 

ఉదాహరణం. 
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కమలేవేతి. యస్య == ఎవనియొక్క-, మతిః = బుద్ధి, కమలేవ = లక్ష్మి 

వలె, కమలా = లక్షీ. మతిరివ = బుద్ధి వలె, విభా = కాంతి, తనురిప = శరీరం. 

వలె, తనుః= శరిరం విభేవ = కాంతి వలె, ధృతిః = దైర్యం, ధరణీవ = భూమి 

వలె, ధరణీ = భూమి, ధృతిరివ = రైర్యం వలె, విభాతి = _పకాశిందుచున్నదో. 

బత = ఎంత ఆశ్చర్యము. 

వి ఇక్యడ కమలాదులుమత్యా దులతో పోల్చబడ్డాయి. మొదటి వాక్యంలో 

ఉపమానంగా ఉన కమల శెండవవాక్యంలో ఉపమేయం అయిది; ఉవమేయంగా 

ఉన్న మతి ఉపమానం అయింది. ఈ విధంగా మూడు ఉపమేయోపమాలంకారాలు 

జ లిన వసువుల పోల్చ డాసికి తగిన మూడవ వసువు: 

pa 

కా. సంభావనమథో (క్పేకె పకృతస్య సమెన యత్, 

వృ. సమేన ఉపమానేన. ఉదాహరణమ్- 

౦ |పసభవునయా వక కానే టి హర్షా 

వా. ఉపమా-అనన్యాయ- ఉప మేయోపమాలంకారాలలో నాధర్మ్య్యం శబ్దం 

చేత బోధించబడుతుంది. ఇప్పుడు వ్యంగ; మైన సాధర్మ్యం గల అలంకారాలలో 

ఊత్పేషు ల౦కారాన్ని చెప్పుకున్నాడు. సంభావనమితి :. అథ = ఇప్పుడు ఉ, తేక 

చెప్పబడుతుస్ను ది . (పక్క తస = (పకృత మై ఉపమేయం యొక, సమేన == 

ఉపమానంతో, సంభావనమ్ = క రూపతృ్చసంభావనం,ఉత్పేషా== ఉత్సేకాలంకారం, 

“సమేని అనగా ఉపమానంతో అని అర్ధం. 

వి. ఆ కనఎడుతున్నది పురుషుడా కాదా” అనేది సంశయం. పురుషుడు 

అనేది ఒక కోటి ఇది పిదేయం. కాదు అనేది పురుషనిషేఢం ఇది రెండవ కొటి. 
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రెండు కోటులూ సమంగా ఉంటే సంశయం. ఒక కోటి ఉత్యటంగా ఉంటే, 

ఆనగా ఒక కోటివైపు _మొగ్చదల ఉంటే, ఆసంశయాసికే 'సంభావని ఆని పేరు. 

దీనిలో సాదృశ్యం అంతర్గతంగా ఉంటుంది. అందుచేత ఉల్వేషి సాదృశ్య 

గర్భం. 

ఊన్న్మేష మితి- మమ __ నాయొక్క, జాతివై రీజ= జన్మశతువై న, యః 

ఏ చందుడు, నిశాయామ్ = ర్మాతియందు, మమ = నాయొక్క, ఉన్న్మేషమ్ = 

వికాసమును, న సహతే = సహించడో, తస్య ఇన్లోః = అటి చందునియొక్క, దై ఇం 

సౌనర్యదర్పుః = సౌందర్యగర్వం, ఇస్స్ వరదలద్బ్భకా = నలకలువల దశముల 
ళ్ అ ద రా 

వంటి న్మేతాలు గల, అనయా = ఈమెచెత , పసభమ్ = బలాత్కారంగా, వక్త 

కాన్యా = ముఖకాంతిచేత, కాన్సిమ్ = శాంతిని, సీత; = పొందించ బడింది, ఇతి = 

అని, హరాత్ = సంతోషంవల, పద్మలక్ష్మీః = పద్మశోభ, తే పాదయోః నీ 
త్న ళా 

పాదాలయందు, లగ్నా = లగ్నమైనది అని, మన్యే = తలచుచున్నాను. 

ఏ. ఇక్కడ స్యభావసిద్ధమెన పాదశోభళ ఉపమేయం. పద్మశోభ ఉప 

మానం. ఈ | పకృతమైన పాదకోభ పాదాలమీద పడిన పద్మం కోభగా ఊహించ 

బడుతున్నది అందుచేత ఉ త్పేశాలంకారం. 

కో లి మృ్పతివ తమోజఒజొని వరకివాజునం నభః, 
ae) Cy లె బె 

అసత్చురుషసేవేవ దృష్టిర్విఫలతాం గతా, 417 

వృ. ఇత్యాదౌ వ్యాపనాది లేపనాదిరూపతయా సంభావితమ్. 

వ్యా. లిమృతీతి. ఈ శ్లోకం మృచ్చకటికంలోను, కావ్యాదర్శంలోనూ 

కూడ ఉంది. తమః చీకటి, అజ్లాని = అవయవాలను, లిమృతీవ = పూయు 

చున్నట్లు ఉన్న ది. నభః _ ఆకాశం, ఆజనమ్ = కాటుకను, వరతీవ = వరిసుందా 
య జు CI జో 

అన్నట్టున్నది. అసత్సురుష సేవ = చెడ్డవాని సేవ వలె, దృష్టిః = దృష్టి. విఫల 

తామ్ = విఫలత్వమును. గతా = పొందినది. 

ఇతీతి_ ఇత్యాదులలో వ్యాపనాదికం లేవనాదిరూపంగా సంభావించ బడినది. 

వి. ఇక్కడ తమస్సు శరీరంలోని అవయవాలన్నీ వ్యాపిస్తూంది. ఈ 

వ్యాపించడాన్ని (మనీవంటివి పూసినట్టు) ఆవయవాలకి పూయడ ౦గ్గా (ఆలమ 

89 
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డంగా) సంభావన చేయబడింది. సీకటి ఆంతా వ్యాపించింది. ఈ వ్యాపించడం 

ఆకాశం అంజనవర్షం కురిపించడంగా సంభావన చేయబడింది. ఆందుచేత పూర్వా 

రంలో ఉత్చేశాలంకార మే. కొందరు ఇవి శబ్దాన్ని చూచి అనుకొన్నట్టు ఉపమా 

లంకారం కాదు. ఉ త్తరార్ధంలోమ్మాతం ఉపమాలంకారమె. ఈ విషయంలో అధి 

[పాయభేదానికి అవకాశం లేదు. 

5. ససందేహోలంకారం. 

కా. ససందేహస్తు భేదోకౌ తదనుకౌ చ సంశయః, 92 

వృ. భేదోకౌ యథా__ 

శో అయం మార్శణః కిం స ఖలు తురగ 8 సప భిరితః 

కృశానుః కిం సర్వాః (ప్రసరతి దిశో నైష నియతమ్, 
కృతాన ః కిం సాకొన్మహి షవహనో ఒసావితి చిరం 

సమాలోక్యాజొ త్వాం విదధతి వికల్పాన్ (ప్రతిభటాః. 418 

వృ. భేదోకావిత్యనేన న కేవలమయం నిశ్చయగర్శో, యావన్ని 

శ్చయాన్తోఒపి సందేహః స్వీక్సతః. యథా-- 

వ్యా. ససందేహ ఇతి. వెనుకటి కారికనుంచి “పకృతస్య సమేన యత్” 

ఆనే పదాలు అనువరి సాయి. పకృత మైన ఉపమేయాన్ని, సమానమైన, ఉప 

మానంగా (గహించడంవల్ల, సంశయః = ఏ సంశయం ఉన్నదో అది, ససందేహో 

లంకారం. భేదోక్తౌ = భేదం చెప్పడంలోను (చేత), తదనుక్తౌ = దానిని చెప్పక 
పోవడంలోను (చెత) ఆది రెండు విధాలు. 

వి. ఒకదానిని చూచి మరొక దానితో దానికి ఉన్న పోలికను పట్టి ఇదా 
ఆదా ఆనే సంశయం ససందేహాలంకారం. ఆనగా ససందేహం సాదృశ్యమూలకం 
ఆవడంచేత సాదృశ్యగర్భం. భేదం చెప్పడం చెప్పకపోవడం అనేదానిని పట్టి ఇది 

రెండు విధాలు అని అర్థం. ఈ ససందేహం నిశృయగర్భం, నిశ్చయాంతం, 

శుద్దం, అనగా కేవలసంశయరూపం, అని మూడు విధాలు. ఈ విషయం ఎదట 

స్పష్టం అవుతుంది. భేదం చెప్పినప్పుడు ససంశయం ఎట్టనగా- 
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ఆయమితి. త్వామ్ = నిన్ను, ఆజౌ = యుద్దంలో, సమాలోక్య=చూచి, 

|పతిభ టాః = కతుభటులు, అయమ్ = ఇతడు, మార్తాజ్జః కిమ్ = సూర్యుడా ? 

'సఃజ అతడు, సప్పభిః = ఏడు, తురగైెః = గుజ్చాలతో, ఇతః = కూడినవాడు. 

ఇతని దగ్గర అఆసంఖ్యాకములైన గుత్తాలు ఉండడంచేత ఇతడు సూర్యుడు కాడు 

ఆని భావం. కృళానుః కిమ్ = ఆగ్నియా ? ఏషః= ఈ అగ్ని, నియతమ్ 

నిశ్చి తరీతి పకారం, సర్వాః దిశః = అన్ని దిక్కులను గూర్చి, న [పసరతి = 

పసరించదు. గాలి పీచే వెసే వేసరిస్తుంది. ఇతడు అన్ని వైపులా | పసరిస్తు 
జ. 

న్నాడు. అందు చేత ఆగ్ని అవడానికి వీలులేదు అని భావం. సాక్షుత్ = సాషత్తు, 

కృతాన్నః కిమ్ = యముడా ? అసౌ _ ఆతడు (యముడు), మహిషవహనః = 

మహిషవాహనుడు. ఇతడు మహిషవాహనుడు కాదు కాబట్టి యముడవడానికి వీలు 

లేదు ఆని భావం, ఇతి = అని, చిరమ్ = చిరకాలమును, వికల్సాన్ = సంశయా 

వి. సపాశ్వాదులతో సంబంధం సూర్యాదులకే ఉన్నది కాని రాజుకు లేదు 

అని చెప్పడం చేత ఇది భేదోకి, ఉన్న ససందేహాలంకారం. 

వ్యా. భేదేలి.. 'భేదోకౌ' ఆనడంచేత ఈ సందేహం కేవలం నిశ్చయ 

గర్భమే కాదు, నిశృయాంతం కూడా ఉండవచ్చు నని స్వీకరించబడింది. 

వి. భేదాన్ని చెప్పిన ససందేహాలంకారంలో సందేహం ఒక ప్పుడు నిశ్చయ 

గర్భం కావచ్చు, ఒకప్పుడు నిశ్చయాంతం కావచ్చు. పె ఉదాహరణంలో 

ముందుగా “ఇతడు సూర్యుడా ?” ఆన్ సందేహం ప్రకటించి, ఏడు గుత్తాలు లేక 

పోవడంచేత సూర్యుడు కాడు అని నిశ్చయించబడింది. ఒక ఉపమానంకంటె 

భిన్నమైనది అని [గహించినా మరొక ఉపమానం రూపంలో మరొక సందేహం 

కలగడానికి ఆవకాశం లేకపోలేదు. అందుచేత మరొక సంశయం. ఆడదీ కాదని 

నిశ్చయించిన తరవాత మరొక సంశయం, ఈ విధంగా ఇది నిశృయగర్భ 

సంశయం ఉన్న ససంశయాలంకారం. 

అవ. నిశ్చయాంత మైన సంశయానికి ఆనగా ముందు సంశయం కలిగి, 

భేదజ్ఞానంచేత చివరికి నిశ్చయంతోనే ముగిసే సందేహం ఉన్న ససందేహానికి 

ఉదాహరణం ఎట్టనగా. 
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కో॥ఇన్లుః కిం క్వ కలజ్కః సరసిజమేతత్ కిమమ్బు కుత్ర గతష్, 
లలిత సవిలాసవచసనై ర్ముఖమితి హరిణాక్షీ నిశ్చితం పరతః. 410: 

వృ. కింతు నిశ్చయగర్భ కవ నా|త నిశృయః (పతీయమాన 

ఇతి ఉ పేక్షితో భట్టాదృటేన. 

వ్యా. హరిణాక్షి = ఓ! మృగనయనా! ఏతత్ - ఇది, ఇను; కిమ్ = 

చందుడా! కలజ్క:ః== కలంకం, క్వజ ఎక్కడున్నది? కలంకం లేదు గాన 

చందు డవడానికి వీలు లేదని భావం. ఏతత్ = ఇది, సరసిజం కిమ్ = 

పద్మమా? అమ్బు = జలము, కుత గతమ్ = ఎక్కడికి పోయింది? నీళ్ళు లేవు 

కాబట్టి పద్మం అవడానికి వీలులేదని భావం. పరతః= అనంతరం, లలితసవిలాస 

వచనై $= మనోహరములైన విలాసపూర్వకము లైన మాటలచేత, ముఖమ్ ఇతి == 

ముఖమే అని, నిశ్చితమ్ = నిర్ణయించబడింది. 

ఇక్కడ భేదాన్ని చెప్పిన నిశృయాంత మైన ససందేహాలంకారం. ఆయితే 

కావ్యాలంకార సారసం,గహంలో ఈ నిశృయాంత ససంధేహోన్ని భట్లోద్భటుడు 

ఎందుకు చెప్పలేదు అని (పశ్నించుకొని సమాధానం చెపుతున్నాడు. కింత్వితి ౩. 

నిశ్చయగర్భంలో వలె దీనిలో నిశ్చయం [పతీయమానం (వ్యంగ్యం) కాదు, 

ఆందుచేత ఈ భేదాన్ని భటోద్భటుడు ఉఊపేశీంచాడు. 

“ఆయం మార్తణణ:ః కిమ్” ఇత్యాది శ్లోకంలో చూచినట్టుగా నిశృయగర్భ 

ససంశయాలంకారస్థలంలో నిశ్చయం వాచ్యం కాక వ్యంగ్యంగా ఉన్నది. అందు 

చేత దానిలో చమత్కారం ఉంది. ఈ నిశృయాంతంలో నిశ్చయం వాచ్యం 

అయినది కాబట్టి అంతగా చమత్కారం లేదు. అందుచేత భట్టోద్భటుడు దీనిని. 
ఊ'పేక్షీంచినా డని భావం. 

వృ, తదనుక్తా యధా. 

శ్లో॥ అస్యాః సర్గవిధౌ ప్రజావతిరభూచ్చన్లో? ను కాన్షి (ప్రదః 
శృజారె కరస; స్వయం ను మదనో మాసోను పుష్చూకరః, 

వేదాభ్యాసజడః కథం ను విషయవ్యావృత కౌతూహలో 
నిర్మాతుం (ప్రభ వేన్మనో హరమిదం రూపం పృ్వరాజో మునిజ 
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వ్యా. తదితి ;. భేదాన్ని చెప్పనప్పుడు ఎట్టనగా. 

అస్యా ఇతి :. వికమోర్యకశీయంలో ఊర్వశి సౌందర్యం చూచి ముగ్గుడెన 
పురూరవుడు అనుకొంటూన్న మాటలు. ఆన్యాః= ఈ మెయొుక్క, సర్గవిధౌ == 

సృష్టియందు, కాని పదః = కాంతిని ఇచ్చు, చన్దః9 = చం|దుడు, [పజాపతి:ః= 

నిర్మాతగా, అభూత్ ను అయినాడా! శృజ్లారకర సః == శృంగారం [ప్రధాన 

రసంగా గల, మదనః = మన్మథుడు, స్వయం ను=స్వయంగా నిర్మాతగా 

అయినాడా? పుష్పాకరః == పుష్పాలకు ఆకర మైన, మాసః ను= మానం, వసంత 

ర్తువా? వేదాభ్యాసజడ 8 = వేదాభ్యాసంచేత జడుడు, విషయవ్యావృతకౌతూహల: 

= విషయాలనుండి మరలిన ఆస క్రి గల, పురాణ: == (పాచీను డైన, మునిః _ 

నారాయణుడు, మనోహరమ్ _ మనోహరమైన, ఇదం రూపమ్ = ఈ రూపమును, 

నిర్మాతుమ్ = నిర్మించుటకు, కథం ను= ఎట్టు, (ప్రభవేత్ = సమర్పు డగును? 

ఇక్కడ డిశర్వశిని సృజించినవానిని గూర్చి చందుడా, మన్మథుడా, 

'వసంతుడా అనే సందేహం వ్య క్రీకరించబడింది; భేదం చెప్పబడలేదు. మధ్యలో 
గాని, ఆంతంలోగాని నిశృయం చెప్పబడలేదు. అందుచేత ఇక్కడ శుద్ద్ధసందేవో 

అంకారం. 

6. రూపకాలంకారం 

కా. తృదూపకమభేదో య ఉపమానోవమేయయోః, 

వృ. అతిసామ్యాత్ అనపహ్నుతభేదయోః ఆభేదః. 

కా. సమస్త వస్తువిషయం (శౌతా ఆరోపితా యదా. 98 

వృ. ఆరోపవిషయా ఇవ ఆరోప్యమాణాః యదా శబ్దోపాత్తాః 

తదా సమసాని వస్తూని విషయః అ స్యేతి సమస్త వస్తువిషయం, ఆరోపీతా 

ఇతి బహువచనమవివక్షితమ్. యథా. 

వ్యా. తదితి :. ఉపమానోవమేయయో: = ఉపమానోపమేయాలయొకు, 

యః= ఏ, అభేద! = అభేదం కలదో, తత్ = ఆది, రూపకమ్ = రూపకా 

అంకారము. 
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ఆతీతి:_ ఆతిసామ్యంవల్ల, కప్పబడని భేదం గలవాటికి అభేదం రూపకం. 

వి. “ముఖమేప చన్ద్రః" ముఖమే చందుడు. ఇత్యాదుల లో ముఖానికీ 

చందునికి ఉన్న సామ్యం వల్ల ముఖమునందు చందత్వం ఆరోపించి ఉపమేయ 

మైన ముఖానికి ఉపమానమైన చందుడికీ భేదం లేనట్టు చెప్పబడుతున్నది. “ఇది. 

ముఖం కాదు చందుడు” అని ముఖత్వాన్ని కప్పిపుచ్చి నట్లయితే (ఇలా కప్పి 

పుచ్చడానికి “ఆపహ్నవంి అని పెరు) అది రూపకం కాదు, అపహ్నవాలంకారం, 

ఆవ, సాంగం, నిరంగం, వరంపరితం అని రూపకం మూడు విధాలు... 

సమస వస్తువిషయం, ఏకదేశవివరి ఆని సాంగం రెండువిధాలు. శుద్దం (కేవలం) 

మాలారూపం అని నిరంగం రెండువిధాలు. శ్చిష్టశ బ్దమూలకం ఆశ్గిష్టశ బ్రమూలకం 

ఆని పరంపరితం రెండు విధాలు. ఈ రెండూకూడా ఒకొక్క._టి “కేవలం” “మాలా 

రూపం” అని రెండేసి విధాలు. ఈ విధంగా రూపకాలంకారంలో మొతం ఎనిమిది 

బేధాలు ఉన్నాయి. వీటిలో సాంగరూపకంలో ఒక భేద మైన సమస్త వస్తువిష్క 

యాన్ని వివరిస్తున్నాడు. సమసేతి :. 

వ్యా. యదా = ఎప్పుడు, ఆరోపితాః= ఆరోపించబడినవి, శౌతాః = 

1శాతములో అనగా శబ్దంచేత చెప్పబడతాయో, అప్పుడు ఆ రూపకం సమస్త వస్తు 

విషయమ్ _ సమస్తవసువిషయ మని చెప్పబడును. 

ఆరో పేతి :_ ఆరోపవిషయాల వలె, ఆరోపించబడేది కూడా శబ్దంచేత! 

చెప్పబడి నప్పుడు ఆ రూపకంలో సమస స వస్తువులూ కూడా విషయంగా ఉండడం. 

చేత అది “సమస స్తవస్తువిషయం'”. *ఆరోపితాః' అనే పదంలో బహువచనం వివ 

శతం కాదు; అనగా ఆరోపితాలు మూడు ఆంతకంటె ఎక్కుప ఉండాలని అర్ధం 

కాదు. అందుచెత ఆరోపితాలు రెండే అయినా అవి శౌతా లవుతేన మస్త వస్తు 
విషయమే. 

వి. రూపకంలో ఉపమేయంమీద ఉపమానం ఆరోపించబడుతుంది. దేని 
మీద మరొకటి ఆరోపించబడుతుందో ఆది (ఉపమేయం), '“ఆరోపవిషయం, ఆరో 
పించబడైేది (ఉపమానం), 'ఆరోపవిషయి'. విషయానికి సంబందించిన కొన్ని 
ఆంళాలు ఉంటే విషయికి సంబంధించిన అన్ని ఆంకాలను వాటిమీద, స్పష్టంగా! 
మాటలలో చెబుతూ ఆరోపిసే ఆది సమస స వసవిషయం. ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 



దశ మోల్హానం 615 

లో జ్యోత్స్నా భస్మచ్చురణధవలా వి భతీ తారకాస్టీ 

న్యనర్హానవ్యసనరసికా రా శ్రికాపాలికీయమ్, 

ద్వీ పాద్వీ వం (భ్రమతి దధతీ చన్ద్రము[దాకపాలే 
న్యసం సిద్దాజ్ఞనపరిమలం లాజ్బనస్య చృలెన. 421 

వృ. ఆత పాద|తయే అన్రర్హానవ్యసనరసి కత్వమారోపితధర్మ 

ఏవేతి రూపకపరి| గ హే సాధకమస్తీతి తత్సజ్క్యరాశజ్కా న కార్యా. 

వ్యా. జోత్స్నేతి వం జ్యోత్స్నాళస్మ చ్చురణధపలా=వెన్నెల ఆనే భస్మం 

(యొక్క) పూసికొనడం చేత తెల్లగా ఉన్నదీ, తారకాస్టీని = నక్షుతా లనే ఎముక 

లను, బిభతీ = ధరిసూన్నది, అనర్జానవ్యసనరసికా == అంతర్జానం ఆనే [కీడ 

యందు ఆస కికలదీ ఆయిన, ఇయమ్ == ఈ, ర్మాతికాపాలికీ = రా|తి అనే కాపా 

లికి, చన్ద్రమ్ముదాకపాలే = చందు డనే ముదాకపాలమునందు, కాపాలికలు దీక్షా 
గహణసమయంలో తీసికొన్న కపాలం (పుజ్జె) “మ్ముదాక పాలం”. లాజానస్య=ా 

కలంకముయొక్క_, చ్చలేన = = మిషచేత, సనమ్ = ఉంచబడిన సిర్దాజ్ఞానపరి 

మలమ్ = సిద్దాంజనచూర్భముమ, అంతర్జానం చెందడానికి, మళ్ళీ కనబిడడానికీ 

సాధనమైన వస్తువును, దధతీ = ధరిసూన్న దె, ద్వీపాత్ = ద్వీవంనుండి, ద్వీపమ్ 

మరొక ద్వీపమును గూర్చి, [(భమతి = తిరుగుతున్నది. 

వి, ఇక్కడ రాతి ఉపమేయం, కాపాలికి ఉపమానం. రాత్రియందు 

కాపాలికాత్యం ఆరోపించబడుతున్నది. “ర్యాతికాపాలికీ అనేది అంగి (పథాన 

రూపకం. మిగిలినవి ఆంగరూపకాలు. “జోత్స్నాబన్మచ్చురణి” '“తారకాస్టి మొద 

లైన ఈ అంగరూపకాలు అంగిరూపకానికి పోషకాలు రాతి, జ్యోత్స్న మొద 

లైన ఉపమేయాలమిద ఆరోపించబడుతూన్న కాపాలికీ_ భస్మాదులు అన్నీ మాట 

లలో చెప్పబడ్డాయి; ఊహకు వదిలిచేయబడలేదు. ఆందుచేత ఇది సమస్తవస్తు 

విషయరూవకం. కాపాలికను ఆరోపించినట్టే, దానికి అంగాలైన, ఆనగా ఆమెకు 

సంబంధించిన భస్మాదుల్ని కూడా ఆరోపీంచ డంవల్ల ఈ రూపకం సొంగరూపకం. 

చతుర్ణపాద ౦లో ఉన్న “లాజనస్య చ్చలేన సిదాఇనవరిమలమ్ ” ఆనేది మాతం 
ద హూ 

ఆపవ్న త్యలంకారం. 

ఆవ. “రా(తికాపాలికీ* “జోోత్స్నాభస్మ' - ఇత్యాదులలో “ఉపమితం 
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వ్యాఘాదిభి: సామాన్యాపయోగే” (పా. సూ. 2.1, 96) అనే సూతంచెత సమాసం 

చేయగా 'కాపాలికవంటి రాతి” “భస్మం వంటి వెన్నెల” ఇత్యాదివిధంగా అర్థం 

చెప్పినట్టయితే ఉపమాలంకారం అవుతుంది. “పెన చెప్పిన ర్యాతియే కాపాలిక, 

వెన్నెలయే భస్మ ఇత్యాద్యర్థాలు చెపితే రూపకాలంకారం అన్వతుంది. ఇక్కడ ఏ 

అర్హం చెప్పాలో సాధకబాధక్మపమాణం ఏదీ లేకపోవడంచేత ఉపమాలంకారమా, 

రూపకాలంకారమా అనే సందేహం కలుగుతుంది. అందుచేత సందేహరూవ మెన 

సంకరాలంకారం చెప్పాలి కదా అని ఆశంకించుకొని చెబుతున్నాడు. 

అ(తేతి:. ఇక్కడ అంతర్హానవ్యసనరసితక త్వం ఆరో పించబడినదాని (కాపా 

లికయొక్క_)ధర్మమే గాన మూడు పాదాలలోను రూపకాన్ని అంగీకరించడానికి 
ఇది సాధక పమాణంగా ఉంది. అందుచేత ఉపమా-రూవకసంకరం అనే ఆశంక 

చేయదగినది కాదు. 

వి. ఉపమాలంకారంలో ఉపమేయానికి (పాధాన్యం ఉంటుంది. రూపకా 
లంకారంలో ఉపమానానికి పాధాన్యం ఉంటుంది. వాక్యార్గంలో అన్వయించడం 

అన్యయించకపోవడం అనే దానిని పట్టి పాధాన్యా ప్రాధాన్యాలు నిర్ణయించాలి. 
“గురుచరణార విన్దాభ్యాం నమః అనే వాక్యంలో 'గురుచరణార విన శద్దానికి 

“పద్మాలతో సమానములైన గురుచరణాలు' 'గురుచరణాలే పద్మాలు” 

ఆని రెండు విధాలుగా ఆర్థం చెవ్పవచ్చు. మొదటి అర్థంలో 

ఉవమ; రెండవ అర్ధంలో రూపకం. ఆయితే ఇక్కడ నమస్కారం పాదాలకి 

చెందవలసి ఉందికాని పద్మాలకి కాదు. గురుచరణాలే వద్మాలు వాటికి నమస్టారం 

అని చెపితే పద్మాలకి నమస్కరించి నట్టు అవుతుంది. ఆది అసంగతం. పద్యాల 

వంటి గురుచరణాలు, వాటికి నమస్కారం అని చెబితే చరణాలకి నమస్కార 

కర్మత్వం కలిగి [పాధాన్యం ఏర్పడుతుంది. పస స్తుతంలో అంతర్జానవ్యసనంలో 

రసికత్వం కాపాలికకు ఉంటుంది. అందుచేత కాపాలికకు పారాన్యం వచ్చే 

విధంగా దాపకాలంకారమే చెప్పాలి. దీనిని పట్టి ఇతరవదాలలో కూడా రూపకా 
లంకారమే చెప్పా లి. ఈవిధంగా అంతర్జానవ్యసనర సికత్వం రూపకొలంకారసాధక 
మైన 1పమాణం. అందుచేత ఉ పమాలంకారం చెప్పాలా రూపకాలంకారం చెప్పాలా 
అనే సందేహానికి, సందేహరూపసంకరానికి తావు లేదు. 

కా. (శతా ఆర్థాళ్ళ త్తే యస్మిన్నేకదేళనివర్రి తత్. 

వృ. కేచిదారోహ్యమాణా: శబ్లోపాత్తాః కేచిదర్గ సామర్థ్యావ సేయా 
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ఇత్యేక దేశవివర్తనాత్ ఏకదేశవివరి,. యథా- 

గాధ. జస్స రణన్నే ఉరఏ కరే కుణన్నస్ప మజ్జలగ్గలఅహమ్, 

రససంముహీ వి సహసా పరంముహీ హోఈ రిజసేజా. 

“యస్య రణాన్తఃపురె కరే కుర్వుతో మణ్జల్మాగలతామ్, 

రససంముఖ్యపి సహసా పరాజ్ముఖీ భవతి రిపు సేనా" 

వృ. అత రణస్యాన్త ఃపురత్వమారోప్యమాణం శబ్దోపాత్రమ్. 

మణ్జలా|గలతాయాః నాయికాత్యం, రిపు సేనాయాశ్చ (పతినాయికాత్వమ్ 

ఆర్జసామర్థ్యాదవసీయతే ఇతి ఏకదేశే విశేషేణ వర నాదేశవివరి. 

వ్యా. (కౌతా ఇతి:. యస్మిన్ = దేనియందు, తే== ఆరోపించబడేవి. 

(శౌతాః = సాకుతు శబంచేత చెప్పబడేవి, ఆరాశ్చ = అరాన్ని పటి ఊహించ 
అత్ యణ థి ఛి ట్ 

బడేవి, ఆశ్షిప్తములు అవుతాయో, తత్ = అది, ఏకదేశ వివ రి = ఏకదేశ వివి, 

రూవకం. 

కేచిదితి :_ ఆరోపించ బడేవాటిలో కొన్ని శబ్దాలచేత [గ్రహించ బడ తాయి, 

కొన్ని అర్థాన్ని పట్టి ఊహించబడతాయి. ఈ విధంగా ఏకడేశంలో ఒక భాగంలో 

మా,తమే వివర్త నంవరల్ణ, విశేషించి వరించడం (ఉండడం) వల్ల ఏకదేశవివ రి 

రూవకం. ఎెట్టనగా_ 

య స్యేతి ధ్ రణాన్తః పురేజయుద్ధము ఆనే అంతఃపురంలో, మణ్గలాాగ 

'లతామ్ == ఇఖడ్గాగం అనే లతను, కరే = హస్త మునందు, కుర్యతః = చేస్తూన్న, 

యస్య = ఎవనికి, రిపు సేనా = శ|తునేన, రససంముఖ్యపి = రసంచేత అభిముఖ 

మైనా, సహసా = వెంటనే, వరాజ్యూఖీ = వరాజ్ముఖురాలు, భవతి = అగు 

చున్న దో. 

ఆ! తేతీ :_ ఇక్కడ రణానికి ఆరోపించబడిన ఆఃతపుధత్యం శబ్బంచేత 

(గ్రహించబడింది. దీనిని పట్టి మణ్దల్మాగలత నాయిక ఆనీ, రిపుసేన |ప్రతినాయిక 

- అనీ అర్జసా మర్థ్యంచేత ఊహించ బడుతున్న ది. ఈ విధంగా ఒక దేశంలో విశేషించి 

(స్పష్టంగా) ఉండడంచేత ఏక దేశ వివ రిరూవకం. 
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వ. ఎంతో రణోత్సాహంతో ఎదురుగా వచ్చిన సేన ఇతడు హస్తంలో 
ఖడ్గం ధరించగానే వెనుకకు తిరిగి పోయింది ఆని చెప్ప దలచిన కవి రణంమీద 

అంత ఃపురత్యాన్ని ఆరోపించాడు. ఈ ఆరోపణ ఆరోవవిషయాన్నీ, ఆరోప్యాన్నీ 

శద్దాలలో చెప్పడంచేత స్పష్టంగా ఉంది (వివర్త తే). రణమునందు అంతఃపుర 

త్వాన్ని ఆరోపించడంచేత మండలా గలతయందు నాయికాత్వారోషణం రిపు సేన 

యందు [ పతినాయికాత్వారోపణం మాటలలో చెప్పకపోయినా అర్జావ్ని పట్టి 

ఊహించడంచేత (ఆమేపంచేత) తెలుసూన్నది. ఆందుచేత ఇది ఏకదేశవిప ర్రి 

రూపకం. ఒక నాయికుని దగ్గరకు రిరంసతో వసూన్న ఒక (పతి నాయిక 

ఆతడు ఆంతఃపురంలో నాయికతో కలిసి ఉండడం చూడగానే ఎలా వెంటనే 

వనక్కి. వెళ్ళిపోతుందో ఆ విధంగా శతు సేన వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అని 

భావం. 

కా. సాజ్లమేతత్ 

వృ. ఉక ద్విభేదం సావయవమ్. 

కా, నిరజం తు శుదమఘ్ 
౧ ధం 

వృ. యథా- 

శ్లో కురజీవాజ్లాని స్తిమితయతి గీతధ్వనిషు యత్ 
సఖీం కాన్తొదన్నం (శ్రుతమపి పునః (ప్రశ్నయతి యత్, 
అనిదం యచ్చానః స్వపితి తదహో 'వేద్మ్యభినవాం 

(పవృతోఒస్యాం సేక్తుం హృది మనసిజః (పేమలతికామ్.. 

వ్యా. సాజ్జమితి :. ఏతత్ = ఇది, సాజ్లమ్ = సాంగము, సావయవము. 

ఊక్తేతి :. పెన చెప్పబడిన రెండు భేదాలూ గల రూపకం సావయవం. 

నిరజ్ఞమితి వ నిరజ్ఞం తు = నిరవయవమైతే, శుద్దమ్ = శుద్దము. 

వి. పెన చెప్పిన రూపకంలో, అనగా సమ స్త్రవసువిషయ-ఏకదేశవివ రి. 

రూవకా లనే రెండు భేదాలలో, ఆంగితోపాటు ఆవయవాలు కూడా ఉన్నాయి... 
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అందుచేత దీనికి సావయవరూపకం ఆని పేరు. అవయవాలు లేని ఒకే రూపకం 

ఉన్నచో దానికి శుద్దం ఆని, ఆనగా నిరవయవం అని, పేరు ఎట్లనగా. 
య 

కురజ్లీతి ఈము, కుర జీవ = ఆడ లేడి వలె, గీతధ్యనిష = సంగిత 

ధ్వనులయందు, సంగీతధ్వని చెవిని పడగానే, యత్ = ఎందువలన, అజ్లాని = 

అవయవవాలను, స్పిమితయతి = నిశ్చలములుగా చేస్తున్నదో, |శుతమపి = ఒక 

మారు వినబడినడై నా, కాన్తోదన మ్ = భర్తయొక్క. వృతాంతమును, పునః = 

మరల, సభీమ్ = సఖురాలిని, యత్ = ఏ కారణంవలన, పశ్నయతి = అడుగు 

చున్న దో, అని[దమ్ = ని దలేకుండానే, అనః = గృహమధ్యంలో, యత్ = 

ఏ కారణంవలన, స్వపితి = నిదపోవుచున్నదో, తత్ =ఆందువలన, మనసిజః== 

మన్మథుడు, అభినవామ్ = నూతనమైన, (పేమలతికామ్ = _పేమలతను, అ సారికి 

= ఈ మెయొక్క_, హృది వ హృదయ ౦లో, సేకుమ్ = తడుపుటకు, పవృతః= 

(పారంభించినాడు అని, వేద్మి = తెలుసుకొనుచున్నాను, ఆహో = ఆహా! 

ఇక్కడ [| పేమయందు లతికాత్వం ఆరోపించబడింది. ఇంక ఆంగా లేవీ 

లేవు. ఆందుచేత ఇది నిరవయవళశుద్దరూపకం. 

కా మాలాతు పూర్వవత్. 94. 

వృ. మాలోపమాయామివ ఏకస్మిన్ బహవ ఆరోపితాః:. యథా- 

ళో॥ సౌనర్యస్య తరజిణీ తరుణ్ మోత్కర్షస్య హర్లోధమః 
య (ఎ Ca ర్న ల్ని 

కాన్నెః కార్మణకర్మ నర్మరహసాముల్లాసనావాసభూ:ః, 

విద్యా వ్యకగిరాం విధేరనవధి ప్రావీణ్యసాకెొ క్రియా 

బాణా; సజ్బు శిలీముఖస్య లలనాచూ డామణీః సా (ప్రియా. 

వ్యా. మాలా ఇతి :.- మాల పూర్వం వల. 

మాలేతి :. మాళోపమలో వలె, ఆనగా ఒక ఉపమెయానికి అనేక ఉప 

మానాలను చేర్చుడంచేత మాలోపమ ఎర్పడినట్టు ౬ఒకదానియందు ఆనేక వస్తువులు 

ఆరోపించబడినట్టయితే ఆది మాలారూపకం. ఎట్టనగా- 

సౌన్లర్య స్యేతి ౩. లలనాచూడామణిః = స్త్రీలలో చూడామణి ఆయిన, సాడు 
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"ఆ, పీయా = (పియురాలు, సౌన్లర్యస్మ = సౌందర్భంయొక్క, తరజ్లిణీ = నది, 

తరుణిమోత్కరస్య = యౌవనోత్మర యుక్క_, హరోదమః = సంతోషావిర్భావం, 
ం WE ఎ ౧ 

కానే ః == కాంతియొక్క-, కార్మణకర్మ = వశీకరణ[ప క్రియ, నర్మరహసామ్ = 

[కీడారహస్యములయొక్క- ఉల్లాసనావాసభూ: = విజృంభ ణానికి నివాసస్థానం. 

వకగిరామ్ = వ్యకములెన, మాటలకు, విద్యా = ఉవదేశంచే'సేది. విధేః=(బహ్మ 

దేవునియొక్క, ఆనవరత[పావీణ్యనామ్మాత్కియా = ఆవిచ్చిన్న మైన (పావీణ్యం 

యొక్క సాజుత్క్యారం. ఈమెను చూస్తే దిహదేవునికి ఎంత [పావీణ్యం ఉందో 

తెలుస్తుంది అని ఆర్థం. పక్బశిలీముఖస్యజమన్మథునియొక్క- , బాణాః==బాణాలు. 

వి. ఇక్కడ ఉపమేయమెన ఒక పియురాలియందు తరంగిణి మొదలైన 

ఆనేకఉపమానాలు ఆరోపించ బడ్డాయి. అందుచేత ఇది మాలారూవకం. 

ఆవ. పరంవరితరూవకానికి లక్షణం చెపుతున్నా డు-_ 

కౌ. నియతారోపణోపాయః స్యాదారోపః పరస్య యః, 

తత్ పరమృరితం శ్లిష్టే వాచకే భేదభాజి వా. 95 

వృ. యథా- 

శో విద్వన్మానసహంస వై రిక మలాసంకోచదీ ప్తద్యుతే 

దుర్గామార్గణనీలలోహిత సమిత్ప్వీకార వై శ్వానర, 

సత్య(పితివిధానదక్ష విజయ పాగ్భావభీమ (ప్రభో 

సా(మాజ్యం వరవీర వత్సరశతం వై రిజ్బ్చాముచె పః క్రియాః, 

వృ. ఆత మానసమేవ మానసమ్, కమలాయాః సంకోచ ఎవ 

కమలానామసంకోచః, దుర్దాణామమార్శణ మెవ దుర్గాయాః మార్గ ణమ్; 

.సమితాం స్వీకార ఏవ సమ్ధాం స్వీకార :. సత్యే (పీతిరేవ సత్యామ్ 

అపీతిః; విజయః పరపరాభవ ఏవ విజయః అర్జునః, ఏవమారోపణ 

నిమితో హంసాదేరారోపః. యద్యపి శబ్లాలంకారః అఆయమిత్యు క్రమ్, 

వక్ష్యలే చ తథాపి, (పపిద్ద్యనురోధాద త్రో కః, ఏకదేశవివర్తి హి ఇదమ్ 

ఆనవై కర భిధీయతే. 
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వ్యా. నియతేతి :_ యః ఏ, పరస్య= ఆన్యవస్తువుయొక్క- , ఆరోపః_ 

ఆరోపము, నియతారోపణోపాయః = వర్ణింపదగిఉండడంచేత తప్పక అపేక్షణీయ 
మైన అరోవణకు సాధారణధర్మసంపాదనం ద్వారా ఉపాయం ఆగునో, తత్ =అది, 

వాచ కే=వాచకం, శప =శిష్షమెనా, భేదభాజి వాజవేరుగా ఉన్నా,పరంపరితమ్= 

పరంపరితము, అనగా వర్ణింపదగిన ఆరోపణానికి (పకృతమైన ఆరోపణానికి? 

మరొక ఆరోపణం సాధారణధర్మ సంపాద నంద్వారా ఉపాయం అయితే అది పరం 

పరితరూపకం అని ఆర్థం. ఒక రూపకం మకొకరూ పక ౦మీద ఆధార పడిఉంటుంది. 

అని భావం. 'వాచకం అనగా (పకృతరూపకానికి ఉపయు క్తమైన అన్యరూ పకాన్ని 

చెప్పేది అని ఆర్థం. అది శ్లిష్ట మెనా కావచ్చు. భిన్నరూపంలోనై నా ఉండవచ్చును... 

శ్రిష్టమాలారూ పపరంవరితరూ పకానికీ ఉదాహరణం. ఎట్టనగా-విద్వదితి.విద్వన్హానస 

హంస == విద్వాంసుల చిత్తము ఆనే మానససరోవరమునందు హంస ఆయినవాడా! 

“మానసి శబ్దం శ్రిష్టం; ఇట్టే ముందుకూడా. వై రికమలాసంకోచదీ ప్రద్యుతే_ “కమలా 

సంకోచి, 'కమలా _ అసంకోచ' అని రెండు విధాలుగా పదచ్చేదం, శతువుల 

లక్ష్మి యొక్క సంకోచం అనే పద్మాల అసంకోచానికి, వికాసానికి, సూర్యుడా, 

దుర్గామార్గణసీలలో హిత _“దుర్గా _ అమార్శణ', 'దురామార్గణ' అని రెండు విధాల 

పదచ్చేదం. దుర్గాలను వెదగక పోవడం అనే పార్వత్యన్వేషణంలో పర మేశ్వ 

రుడా, సమిత్స్వీకారవై శ్వానర = యుద్ధం ఆనే సమిధలను స్వీకరించడంలో 

ఆగ్ని ఆయినవాడా, తకారాంత'సమిత్' శబ్దానికి యుద్దం అనీ_ధకారాంత 'సమిధ్”' 

శబ్దానికి సమిధ లనీ ఆర్థం. సమిత్--స్వీకార, సమిధ్-స్వీకార = సమిత్స్ట్వీకార 

అని సంధి. సత్య పీతివిధానదక్ష-'సత్యగ్శాపీతి', 'సతీ+ఆ పీతి అని రెండు 

విధాల పదచ్చేదం. సత్యమునందు ప్రీతిని చేయుట అనే సతీదేవికి కష్టం కలి 

గించడంలో దక్షుడా, సమర్థుడు , దక్ష పజా పతి అని రెండర్గాలు. విజయ |పాగ్ళావ. 

నీమ = విజయం ఆనే విజయునికి, అర్జునునికి, [పథమోత్ప త్తియందు ఫీమ సేనుడా, 

పాగ్భావి అనగా ముందు ఉండడం, ముందు పుట్టడం, రాజు విషయంలో 

విజయానికి ముందు ఇతడు ఉంటాడని, భీమసేనుని పక్షంలో అర్జునునికంటె 

ముందు పుట్టా డసీ ఆర్థం. (వభో=సమర్గుడా, వరవీర =మహాఏిరుడా! వెరిక్బమ్ 

= (బహ్మకు సంబంధించిన, వత్సరశతమ్ = సంవత్సరాల క్షతమును, 

స్మామాజ్యమ్ = సాామాజ్యమును, ఉచె = ఉన్నతముగా, (కియాః = చేనెదవ. 

గాక, 
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వి. ఇక్కడ మానసమే మానసం, కమలాసంకోచమే కమలాసంకోచం, 

చురామారణమే దురామార్ల్గణం, సమిత్స్వీకారమే సమిత్స్వీకారం, సత్య పీతియే 
౧ a గి క్ 

సత్య; పీతి, విజయ|ప్రాగ్భావమే ఏజయ(పాగ్భావం అని శిష్టరూపకాలను ఆధారంగా 

చేసికొని రాజునందుహంసత్య-దీ ప్రద్యుతిత్వ-నీలలో హిత త్వ. వై శ్వానర త్వ-దష త్వ 

ఖీమత్వాలు ఆరోపించ బడ్డాయి. ఆందుకేిత వరంపరితరూపకం. శెషమీద ఆధార 

పడడం చెత శిష్టరూపకం. ఒకే ఉపమేయంమీద అనేక ఉపమానాలను ఆరోపించ 

డంచేత మాలారూపకం. 

వ్యా. అ|తేతిః. ఇకగ్రాడ మానసమే మానసం, కమలయొక సంకోచ మే 

కమలాల అసంకోచం, దుర్గాల అమార్గణమే దుర్గయొక్క- మారణం. సమిత్తుల 

స్వికారమే, సమిధల స్వీకారం, సత్యమునందు |పీతియే సతియందు అపితి, 

పరులను వరాభనింప చేయడం ఆనే విజయమే విజయుడు, అర్జునుడు. ఈ విధంగా 

ఆరోపణలు హంసాద్యారో పానికి నిమిత్రాలు. 

యద్యపీతి :- ఇక్కడ మానసాదిపదాలు పరివృ త్యసహాలు. అందుచేత 

శబ్దాలంకారం. హసాదిపదాలు పరివృత్తిసహాలు; అందుచేత ఆర్థాలంకా రం. ఈ 

విధంగా ఇది శబ్దార్లో భయాలంకారం అని నవమోల్హాసంలో “ఇహ దోషగుణాలం 

కారాణామ్' ఇత్యాద్మిగంథంలో చెప్పినట్టే మున్ముందు కూడా సంకరాలంకార 

[పకరణంలో చెప్పబడనున్నది. అయినా (పసిద్దిని పట్టి ఈ శ్రిష్టరూపకాన్ని ఆర్థా 

అలంకారాల ముధ్య చెప్పడం జరిగింది. [పాచీనులై న భామహాదులు దీనిని ఏశ దేశ 

వివరి రూపకం అని చెప్పి ఉన్నారు కదా. 

వృ. చేదభాజి యథా- 

శో! ఆలానం జయకుజ్ఞరస్య దృషదాం 'సేతుర్విపద్వారి ధేః 
గ జ 

పూర్వా (దిః కరవాలచణ్ణమహసో లీలోపధానం (శ్రియః, 

సం[గామామృతసాగర ప్రమథన [క్రీడావిధౌ మన్షరో 

రాజన్ రాజతి వీరవై రివనితావై ధవ్యద ప్రే భుజః. 426 

వృ. అత జయాదెర్భిన్న శ బ్దవాచ్యస్య కుజ్జురత్వాద్యారో పే 

భుజస్య ఆలానత్వారోపో యుజ్యతే, 

వ్యా. భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు, అనగా శేష లేనప్పుడు, ఎట్టనగా- 
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ఆలానమికి:. రాజన్ = రాజా! జయకుజ్ఞరస్య = జయమనే ఏనుగకు, 

ఆలానమ్ = బంధన సంభమూ, విపద్యారిధేః=- ఆపద లనే సము దానికి, దృషదాం 

సేతుః = రాళ్ళతో కట్టిన సేతువు, కరవాలచణమహసః = ఖడ్గం ఆనే సూర్యునికి, 

వూర్యా[దిః = పూర్యా!ది (తూర్పుపర్వతం), [శ్రియః = సంపద అనే లక్ష్మికి, 

లీలోపధానమ్ = విలాసార్గమైన తలగడ, సం గామామృతసాగర|ప మథన , క్రీడా 

విధౌయుద్దం అనే క్షీరసాగరాన్ని మథించడంలో, మన్షరఃజ మందర పర్వతమూ 

వఏీరవై రివనితావై ధవ్యదః=వీరు లైన శ|తువుల స్త్రీలకు వైధవ్యం ఇచ్చేదీ ఆయిన, 

తే భుజః== నీ భుజం, రాజతి __ _కాశిస్తూన్నది. 

ఆ|తేతి:. ఇక్కడ వేరు వేరు శద్దాలచేత చెప్పబడిన జయాదులయందు 

కుంజర త్యాదులను ఆరోపించగా భుజానికి ఆలా నత్వారోపం యు కంగా ఉంది. 

వి. జయంమీద కుంజరత్యాన్ని ఆరోపించడం మూలాన భుజంమీద 

ఆలానత్వం ఆరోపించడం కుదిరింది. ఇచే విపదాదులవిషయంలో కూడా. 

అందుచేత ఒక రూపకానికి మరొక రూపకం నిమిత్తం ఆవడంచేత పరంపరిత 

రూవకం. ఒక ఉపమేయం (భుజం) మీద ఆనేక ఆలానత్యాదులు ఆరోపించడం 

చేత మాలారూవం. శ్లేషలేదు గాన ఆక్షిష్టం. “శ్రియ అనే చోట మ్మాతం శ్లిష్టం. 

అవ. మాలారూపం కాని శిష్టపరంపరితరూపకానికి ఆకిష్టపరంపరిత రూవ 

కానికి ఉదాహరణలు చూపుతున్నాడు. 

శ్గో॥ అలౌకికమహాలోకప్రకాశితజగ త్రయః, 

స్తూయతే దేవ సద్వంశముకారత్నం న కై ర్భవాన్, 427 

శ్రో॥ నిరవధి చ నిర్శాశయం చ యస్య 
స్థిత మనివ ర్రితకౌతుక(ప్రజ్బమ్, 

పథమ ఇహ భవాన్ స కూర్మమూ ర్తి 

రయతి చతుర్లశలో కవల్లి కన్షః 428 

వృ. ఇతి చ ఆమాలారూపకమపి పరంపరితం దష్టవ్యమ్. 

వ్యా. దేవజరాజా। ఆలౌకిక మహాలోక| పకాశితజగ శ్ర యః = అలౌకిక మైన 
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గొప్ప కాంతిచేత [పకాశింపచెయ బడిన ముల్లోకాలు గల, సద్వంశముకారత్నమ్ 

మంచి వంశం ఆనే మంచివెదురుకజ్జియందు పుట్టిన ముత్యమెన, భవాన్ =నీవు, 

| = ఎవరిచేత, న సూయతే = స్తుతించ బడడంలేదు ? ra |] 

వి. ఇక్కడ వంశశబ్దం శ్రి కిష్టం. కులమునందు వేణుదండ త్వాన్ని ఆరో 

పించడంవల రాజునందు ముక్తామణత్వారోపం వీలయింది. అందుచేత పరంపరిత 
ఛా 

రూపకం. ఒకే ఉపమేయంమీద అనేక ఉపమానాల ఆరోపం లేదు కాబట్టి మాలా 

రూపకం కాదు. 

వ్యా. నిర వదీతి యస్య=ఏ నీయొక్క, నిరవధిజఅవధి లేనిది, నిరాశయం 
చ= ఆశయం లేనిదీ ఆయిన, స్థితమ్ = నిలచుట, ఏ ఆధారమూ లేకుండా 

ఉండడం, అనివ ర్రితకౌతుక| వపణమ్ = నివ రింపచేయడని కౌతుకంగల (పపంచం 

కలదో, సః= ఆట్టివాడవు, చతుర్దశ లోకవ ల్లికన్లః = పద్నాలుగు లోకా లనే. 

లతకు దుంపవూ (ఆంకురమూ) ఆయిన, పథమః కూర్మమూ ర్రిః= మొదటి కూర్మ 

మైన, భవాన్ = నీవు, జయతి = సర్వోత్క-ర్షగా ఉన్నావు, 

వి. ఇక్కడ చతుర్దశలో కాలయందు వల్రీత్వాన్ని ఆరోపించడంచేత, 

కూర్మమూ రి యందు కందత్వారోపం కుదిరింది శేషలేదు. అందుచేత, ఒక 

ఉపమేయం మీద అనేక ఉపమానాల ఆరోపణ లేదు, అందుచేత శ్లిష్టం కాని పరం 

పరితరూపకం. మాలారూపకం కాదు. 

వా. ఇతీతి. ఈ విధంగా (పె రెండు శ్లోకాలలో చూపిన విధంగా) మా లా 
రూపకం కాని పరంవరితరూపకం కూడా చూచుకొనపలెను. 

A కిసలఅయక ర రైర్ల తానాం కరకమలై 8 కామినాం మనో జయతి 

నలిసినాం కమలముఖై 8 ముఖేన్గుభిరోకషితాం మదనః 429 

వృ. ఇత్యాదిరసనారూపకం న వైచిత్యవదితి న లక్షితమ్ 

వ్యా. కిసలయేతి.మదనః _ మన్మథుడు, లతానామ్ == లతలయొక్క-, 

కిసలయక రై ః=చిగు శ్శనే కరములచేత, యోషితామ్= స్రీలయొక్క-, కరకమలై £ 

కరము లనే పద్మాలచేత, ముఖేన్దుభిః = ముఖా లనే చందులచేత, నలినీనామ్ = 
వద్మలతలయొక్క_, కమలముఖై $= కమలము లనే ముఖాలచేత, కామినామ్= 

కాముకులయొక్క_, మనః = మనస్సును, జయతి = జయించుచుండును. 
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వి. ఇక్కడ “కిసలయకరైః “కరకమలై :' ఆనే పదాలలో వూర్వపదం 

లోని “కరి శబ్దం రెండ వపదంలో (గ్రహించబడింది. “కమలముఖై £" ముక్సేన్లుభిః' 

ఆనే పదాలలో మొదటిపదంలో ఉన్న “ముఖి శబ్దం రెండవ పదంలో [గహించ 

బడింది. ఇది రశనారూపకం ఆని చెప్పవచ్చును. కాని దీనిలో ఆంత అందం 

ఏమీ లేకపోవడంచేత దీన్ని వేరుగా చెప్పలేదు అని ఆంటున్నాడు- 

వ్యా. ఇత్యాదీతి- ఈ మొదలైన రశనారూపకంలో వెచిత్యం లేదు గాన 

దానికి లక్షణం చెప్పలేదు. 

7. అపహ్నుత్యలంకారం 

కా. (ప్రకృతం యన్నిషిధ్యాన్యత్ సాధ్యతే సా త్వపహ్నుతిః. 

వృ. ఉపమేయమ్ అసత్యం కృత్వా ఉపమానం సత్యతయా 

యత్ స్థాప్యతే సాతు అపహ్నుతిః. ఉదాహరణమ్. 

శో అవాప్పః (పాగల్బ్యం పరిణతరుచః శై లతనయే 

కలజ్య్కో నై వాయం విలసతి శళాజ్కస్య వప్పషి, 

అముష్యేయం మన్యే విగలదమృతస్యన్దశిశిరే 
రతి(శ్రానా శేతే రజనిరమణీ గాఢమురసి. 480 

వ్యా. (పకృతమితి [ఎ (పకృతమ్ = [పకృత మైన ఉపమేయాన్ని, నిషిధ్య 

= నిషేధించి, అన్యత్ = అ(పక్ఫత మైన, ఉపమానం, యత్ సాధ్యతే =సాధించ 

బడడం అనేది ఏది కలదో, సా= అది, అపహ్నుతిః = ఆపహ్నుత్యలంకార ము. 

ఉఊపమేయమితి :. ఉపమేయాన్ని ఆసత్యమెనదాన్నిగా చేసి, అనగా ఆది 

కాదు అని చెపే,, ఉపమానాన్సి సత్యంగా సాపించడం అపహ్నుతి. ఎ య లీ శి 

వి. కాబ్ది, ఆర్ట్ అని అఆపహ్నుతి రెండు విధాలు. ఉపమేయం ఆసత్యం 

అని | పత్యక్షంగా శబంతో చెపిలే ఆది కావి. ఆకేపలభ్యమైనది, అరాన్ని పట్లి 
ఛం 0 ర థి = అ 

కెశహించేది ఆర్థి. ఆర్ధి అయిన అపహ్నుతి కొన్ని చోట్ల కపటం అని - ఆర్భం గల 

శబ్దాలను [పయోగించడంచేత, కొన్ని చోట్ల పరిణామం అనే అర్హం గల శబ్దాలను 

[పయోగించడ ౦చేత, కొన్ని చోట్ల మరొక విధంగాను సూచించబడుతుంది. 

4&0" 
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వ్యా, శాబ్దాపహ్నుతికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. అవాపః ఇతి; పూర్ణ 

చందునిలోని కలంకం చూపుతూ మహేశ్వరుడు పార్వతితో ఆంటున్నాడు. శైల 

తనయే = పార్వతీ! పరిణత రుచ: _ పూర్ణ మైన కాంతి గల, శశాజ్బ_స్య 2 

చందునియిక్క, వపుషి శరీరమునందు, [పాగల్భ్యమ్ = _(పకటత్వాన్ని, 

ఆవాపః == పొందిన, అయమ్ = ఈ పదార్థం, కలజ్క_:ః==5 లంకం, నైవ విలసతి 

== (పకాశించడంలేదు, కలంకం కాదు. ఇయమ్ = ఈ, రజనిరమణీ == రాతి 

అనే స్రీ రతి [కానా = రతిచేత అలసీనదై , అముష్య == ఇతనియుక్క-., విగల 

దమృతస్యస్టశిశ రే = (సవిస్తూన్న అమృత పవాహంచేత చల్చనైన, ఉరసి = వక్ష 

స్థలమునందు, గాఢమ్ = గాఢంగా, శేతే = శయనించుచున్నది అని, మన్నే = 

తలుస్తున్నాను. 

ఏ. ఇక్కడ ఉప మేయ మైన కలంకాన్ని అసత్యం చేసి, ఆది కాదు అని 

చెప్పి, ఊపమానమైన ర్యాతి పత్యమైనదిగా చెప్పబడింది కాబట్టి ఆపహ్నుత్య 
మొనా ట్ 

లంకారం. 'నైవి అని *'నఖ్*ను |[పయోగించి |పత్యక్షంగా నిషేధించడంచేత 

శాబ్రి అయిన అపహ్నుతి. 

ఆవ. నిషేధించడంలో భంగీఖభేదంచేత లఖ్యాలలో భేదాన్ని సూచిస్తున్నాడు. 

వృ. ఇత్తం వా- 

ల్లో బత సఖి కియదేతత్ పశ్య వైరం స్మరస్య 

(ప్రియవిరహకృశేఒస్మిన్ రాగిలోకే తథా హి, 
ఉపవనసహకా రోద్భాసిభృజచ్చలేన 
(ప్రతివిశిఖమ నెనోట్టజ్కితం కాలకూటమ్. 481 

వృ. ఆత న సభృజ్డాణి సహకారాణి, ఆపి తు సకాలకూటాః 

శరా ఇతి (పతీతిః. ఏవం వా- 

శ్లో॥ అముష్మిన్ లావణ్యామృతసరసి నూనం మృగద్భశః 
స్మరః శర్వప్పుష్ణః పృథుజఘనభాగే నిపతితః, 
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యదజొజ్లారాణాం (ప్రశమపిశునా నాభికుహరే 

శిళ్లూ ధూమ 'స్యేయం పరిణమతి రోమావలివపుః. 432 

వృ. ఆతన రోమావలిః, ధూమశిఖేయమితి _పతిపత్తి :. ఏక 

మియం భబ్యన్న రై రప్యూహ్యా. 

వ్యా. ఈ విధంగానైనా (ఉదాహరణం ఉండవచ్చును). 

బతేతి:.. సభి = సఖురాలా! స్మరస్య చా మన్మథునకు, [పియవిరహకృశే 

=|పీయుల విర హంచేత కృళమైన, ఆస్మిన్ =ఈ, రాగిలోకే = ఆనురాగవంతుల 

సముదాయమునందు, ఏతత్ _ ఈ, వై రమ్ = వై రము, కియత్ = ఎంతో, పశ్య 

= చూడు, ఉ పవనసహకారోద్భాసిళృజ్లచ్చలేన == ఉద్యానంలోని మామిడిపువ్వుల 

మీద [పకాశిస్తున్న తుమ్మెద లనే మిషచేత, ఆనేన = ఇతనిచేత, [పతివిశిఖమ్= 
ఒక్కొక్క బాణం మీదా కూడ, కాలకూటమ్ = కాలకూటవిషం, ఉట్టజ్మి_తమ్ 

= ఉంచబడినది. బత = ఎంత కష్టం! 

వి. ఇక్కడ తుమ్మెదలతో కూడిన మామిడి వూవులు కావు; కాలకూటం 

పూసిన బాణాలు ఆనే ఆర్థం పతీయమానం ఆవుతుంది. 

సె అర్థం శబ్దంచేత [ప్రత్యక్షంగా చెప్పబడక “ఛల' శబ్ద ప్రయోగంద్వారా 

సూచించబడింది గాన ఇది ఆర్జాపహ్నుత్యల౦కారం అని భావం. ఈ విధంగానైనా 

ఉదాహరించవచ్చు. 

ఆముష్మిన్ ఇతి :_ శర్వప్తుష్షః = శివునిచేత కాల్చివేయబడిన, స్మరః= 

మన్మథుడు, నూనమ్ == సత్యంగా, మృగదృుశ : — ఈ మృగనయనయొక్క, 

వృథుజఘనభాగే= విశాలమైన జఘన (పదేశమునందు, ఆముష్మిన్ = ఈ, లావణ్యా 

మృతసరసి = లావణ్యామృతంయొక్కు సరస్సునందు, నివతితః == పడినాడు, 

యత్ = ఎందువలన ఆనగా, ఆజ్ఞా జ్ఞారాణామ్ = ఇతని అవయవాల బొగ్గుల 

యొక్క, |పశమపిశునా = కాంతించుటను సూచించే, ఇయమ్ = ఈ, ధూమస్య 

శిఖా = ధూమళిఖ, నాభికుహారే _ నాభిరం ధమునందు, రోమావలివపుః = రోమ 

పం క్రిరూపం గలదై , వరిణమతలి == వరిణమించుచున్న ది. 

ఏ, ఇక్కడ “వరిణమతి' అనే శబ్దాన్ని వయోగించడం ద్వారా రోమా 
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వలిని నిషేధించి ధూమరేఖను సత్యం చేసీ నట్టు అయినది గాన ఆర్జఅఆపహ్నుత్య 

లంకారం. 

వ్యా, ఆతేతి : ఇక్కడ ఇది రోమావలి కాదు; ధూమశిఖ అని ప్రశ్రీత్రి 
కలుగుతున్నది. ఈ విధంగా ఈ ఆలంకారాన్ని ఇతరభంగులలో కూడా 

ఊహించుకొనవ లెను. 

8. శేషాలంకారం 

కా. శ్లేషః స వాక్య ఏకస్మిన్ య్యత్రానేకార్థతా భవేత్. 01 
య 

వృ. ఏకార్ల! పతిపాదకానామేవ శబానాం య్యతానేకోఒరః స శ్లేషః, 
థి 0 థి లా 

ఉదాహరణమ్- 

ట్లో॥ ఉదయమయతే దిజ్మాలిన్యం నిరాకురు తేతరాం 
నయతి నిధనం ని(ద్రాముదాం ప్రవర్హ్శయతి (క్రియాః, 

రచయతిత రాం ,స్వెరాచార ప్రవర, నకర్య నం 

బత బత లనే కేజఃపుళ్లో విభాతి విభాకరః. 488 

వృ. అ(తాభిధాయా అనియన్త 9ణాత్ ద్వావపష్యర్కభూపా 

వాచ. 

వ్యా. శేష ఇతి. యత=ఎక్కడ, ఏకస్మీన్ వా'క్యే = ఒక వాక్యము 

నందు, అనేకార్థతా = అనేకము లైన అర్థములు కలిగి ఉండడం, భవేత్ = అవు 

తుందో, సః == అది, శైషః = శ్రేష. 

వి. పరివృ తిసహాలైెన శబ్దాలు, ఒకే తొడిమికి ఉన్న రెండు పండ్ల వలే 
ఉన్న రెండు అర్థాలను బోధిస్తే అది శ్రేష. ఇదే అర్జ శ్లేష, 

వ్యా. వీకేతి :. ఒకే అర్జాన్ని బోధించే శబ్దాలకు ఎక్కడ అనేకార్థాలు 

ఉంటాయో ఆది శేష. ఉదాహరణం ఎట్టగాం 

ఉదయమితి ;. ఈ శ్లోక ౦లో సూర్యుడు, విభాకరు డనే. రాజు వర్థించబడు 
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తున్నారు. రెండర్భాలలోను కూడ ఇక్కడ | పయో గించిన శబ్దాలు బోధించే ఆర్హాలు 

వేరు వేరు విధంగా అన్యయిస్తాయి. లసత్తే జఃపుజ్ఞాః = = (పకాశిస్తూన్న తేజః 

సముదాయం గల, విభాకరః _ సూర్యుడు (విభాకరు డను పేరు గల రాజు అని 

రెండవ ఆరం), ఉదయమ్ = ఉదయా దిన, (అభివృద్దిని). అయతే = పొందు 

చున్నాడు. దిజ్మాలిన న్యమ్= దిక్కు లమ లినత్వా న్ని, (దిక్కులలో ఉన్న |పజలమలి 

నత్యాన్ని) నిరాకు రులేతరామ్ఇపూరి గానిరాక రెస్తున్నాడు. నిదాముదామ్=న్మిద 

వలన కలిగిన నేత నిమీలనమును, (అలసత్వాన్ని), నిధనం నయతి = నశింవచేస్తు 

న్నాడు, క్రియాః = క్రియలను, (ప్రవర్త యతి = (పవర్తింపచెస్తున్నాడు. సరా 

చార పవర నకర్శ నమ్ = స్వేచ్చాచారాల పవర నంయొక,_ చేదమును (సూర్వుని 

పక్షంలో జారవోరాదుల స్యేచ్చా[పవృత్తి; రాజపక్షంలో [పజల 'స్వెచ్చా_పవృత్తి), 

రచయతితమామ్ == బాగాచేయుచున్నాడు, బత బత _ ఏమి ఆశ్చర్యం. 

అతేతి :_ ఇక్కడ  అభిధ నియంత్రించ బడ లేదు. అందువలన ఈ 

సూర్యుడు, రాజు, ఇద్దరూ కూడా వాచ్యార్లా లే. 

వి. 'ఉద యమ్ ఇత్యాదిశబ్దాల అర్ధం ఇస్తే చెప్పాలి ఆని నియమించే 

సంయోగాదులు ఏవీ లేకపోవడంచేత రెండు అర్థాలు కూడా వాచ్యాలే. ఈ పదాలు 

పర్యాయపరివృత్తి సహాలు అవడండేత గొఅర శేష. “'విభాకరి' శబ్దం మాతం 
“4 అయ 

వరివృత్త్యసహం. అందుచేత ఆక్కడ శబ్ద శేష. 

9, సమాస్యోక లంకారం 

కా. పరో క్రిర్భేదకె 8 శి షె సమాసో కిః. 
pr.) a౬ (౧౧౬౨ 7 

వృ. (పకృతార్గపతిపాదకవా క్యేన శిష్ట విశేషణమాహాత్మ్యాత్, 

నతు విశేష్యస్య సామర్థ్యాదపి, యత్ అ పకృత స్యార్గస్యా భిధానం సా 

సమా సేన సం షె పేణార్ణద్వయకథనాత్ సమాస్యోక్షి;. ఉదాహరణమ్. 

గాధ. లహిఊణ తుజ్జ బాహుప్పంసం జీఏ న కోవి ఉల్లాసో, 

జఅలచ్చీ తుహ విరహే ణ హూజ్జలా దుబ్బలా ణం సొ. 
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“లబ్హ్వా తవ బాహుస్పర్శం యస్యాః స కో౭౬ప్యుల్హాసః 

జయలట్మీస్తవ విరహే న ఖలూజ్వలా దుర్భలా నను సా” 

వృ. ఇత జయలక్ష్మీ శ బ్దస్య కేవలం కానావాచకత్వం నాస్తి, 

వ్యా. పరేతి :._ శిష్ట! *==శ్రీష్టములైన, భేద కె 1=విశేష ణాల చేత, పరో క్రి 

చూ 

మరొక అర్థం చెప్పడం, సమాసో క్రిః = సమాసో కిః. 

పకృతేతి :. |పకృతార్థాన్ని బోధించే వాక్యంచేత శ్లిష్టములైన విశేషణాల 

మహాత్మ్యంవల్ల, అంతేకాని విశేష్యసా మర్థ్యం వల్ల కూడా కాదు, అ పకృత మైన 

ఆర్థాన్ని చెప్పడం సమాసో క్యలంకారం. సమా సేన. సంవేపంచేత, రెండు అర్థాలు: 

చెప్పడంచేత దీనికి “సమాసో క్తి అని పేరు వచ్చింది. ఇక)_డ సంకేపం అనగా 

తక్కువ మాటలు ఆని అర్థం. రెండు వాక్యాలలో చెప్పవలసిన రెండు భావాల్ని 

ఒకే వాక్యం చేత చెప్పడం అని ఆర్థం. ఉదాహరణం- 

లబ్ఞ్వా ఇతి :_ యుద్దరంగంలో పడి ఉన్న స్వామిని చూచి వీర పత్ని 

ఆంటూన్న మాటలు, తవ == నీయొక్క , బాహుస్సర్శమ్=బాహుస్పర్శను, లబ్ద్వా 

=పొంది, యస్యాః ఎవ తెకు, సః ఆ, కో౭_పి = చెప్పశక్యం కాని, ఉల్పాసః = 

హర్షం ఉండేదో, సా= ఆ, జయలక్ష్మీ! = జయలక్ష్మి, తవ విరహే=నీ విర 

హమునందు, దుర్చలా = దుర్చలురాలై, ఉజ్జ్ఞ్వ లా = (పకాశిసూన్నది, న ఖలు = 

కాదు కదా. 

అతేతి :- ఇక్కడ కేవలజయలక్ష్మీశబ్దం కాంత అనే అర్దాన్ని బోధించి 

జాలదు. 

'జయలక్ష్మీ' శబ్దానికి కేవలం జయలక్ష్మి అని మ్మాతమే అర్థం. కాంత అనే 

ఆరం దీనివల్ల రాదు. అయినా 'బాహుస్పర్శం లబ్ద్వా' ఇత్యాదివిశేషణాలకు కాంతా 

విషయకార్థాన్ని కూడా బోధించే శ క్రి ఉంది. అందుచేత |పియుని హ స్తస్పర్శ 

కలగగానే ఆనిర్వాచ్యమైన హర్షం పొందిన ఒక నాయిక ఆతని విరహంలో దుర్న 

లయై కాంతిని అంతా కోల్పోవడం అనే మరొక ఆర్థం స్పురిస్తూన్నది. జయలక్ష్మీ 

వ్యవహారం వ్యంగ్య మైన ఈ కాంతావ్యవహారం కంటె అభిన్నం అన్నట్లు గోచ 

రిస్తుంది. ఈవిధంగా వ్యంగ్యమైన వ్యవహారానికి, వాచ్యమైనవ్యవహారానికీ అభేదం 
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గోచరించడం, వ్యంగ్యవ్యవహారాన్ని వాచ్యవ్యవహారంమీద ఆరోపించడం, 

సమాసో క్రి. 

10 నిదర్శనాలంకారం 

కా. నిదర్శనా 

అభవన్ వస్తుసంబన్ద ఉపమాపరికల్సకః. 97 

వృ. నిదర్శనం దృష్టాన్తకరణమ్. ఉదాహరణమ్. 

లో క్వసూర్య (ప్రభవో వంశః క్ట చాల్చ్పవిషయా మతిః, 

తితీరురుసరం మోహాదుడుపేనాస్మి సాగరమ్. 485 
రట 

వృ. ఆత ఉడుపేన సాగరతరణమివ మన్మత్యా నూర్యవంశ 

వర్ష నమిత్యుపమాయాం పర్యవస్యతి. 

పదార్థముల లేదా, వాక్యార్గముల సంబంధం, ఉపమాపరికల్పకః = ఉపమను 

కల్పించినట్టయితే అది, నిదర్శనా = నిదర్శనాలంకారం. 

వ్యా. నిదర్శనేతి ఏ. అభవన్ = సంభవించని, కుదరని, వస్తుసంబన్టః = 

నిదర్శనమితి :. 'నిదర్శనమ్' అనగా దృష్టాంతంగా చూపడం. ఆది 

దీనిలో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి నిదర్శన అనిపేరు. ఈ అలంకారంలో చెప్పిన 

వస్తుసంబంధం కుదరకపోవడంచేత ఆ రెండింటికి ఉపమానోపమేయభావం 

కల్పించడం జరుగుతుంది. దృష్టాంతాలంకారంలో కుదరకపోవడంఅనేది ఉండదు. 

ఈ రెండింటికీ అదే భేదం. ఉదాహరణం. 

క్వేతి :. రఘువంశంలోని శ్లోకం- సూర్య పభవః = సూర్యుడు కారణంగా 

గల, సూర్యునివలన పుట్టిన, వంశః = వంశం, క4 = ఎక్కడ? అల్పవిషయా = 

అల్పములై న విషయాలు గల, మతిః = బుద్ది, క్వ ఎక్కడ? మోహార్ = 

ఆజ్ఞానంవల్ల, దుస్తరమ్ = దాట శక్యం కాని, సాగరమ్ = సము దాన్ని, ఉడు 

సేన = తెప్పచేత, తితీర్చుః = దాటనిశ్చయించినవాడను , అస్మి = ఆయి ఉన్నాను, 

ఆ|తేతి ఏ ఇక్యుడ “నా మత్తిచేత సూర్యవంశాన్ని వర్ణించడం తెప్పచెత 

సము[దాన్ని దాటడం వంటిది” అని ఉపమలో పర్యవసానం చెందుతున్నది. 
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వి. సూర్యవంశాన్ని వర్ణించే సందర్భంలో “నేను సాగరాన్ని దాటా లని 

అనుకుంటూన్నాను” అని సాగరతరణసం బంధాన్ని చెప్పడం ఆసంగతం. 

అందుచేత ఇది (సాగరతర ణసంబంధవచ నం) ఉడుపంతో సాగరతరణం వలె 

నా మతితో సూర్యవంశవర్గనం అసంభావ్యం [ఊపింప శక్యం కాని విషయం) 

అని ఉపనును కల్పిసూన్నది. అందుచేత ఇక్కడ వాక్యార్ధనిదర్శన,. 

వృ- యథా వా. 

శో॥ ఉదయతి వితతోర్ట్య రశ్మి రజ్లా 
ళం డా డు! 

వహిమరుచొ హిమధామ్ని యాతి చాస్తమ్, 

వహతి గిరిరయం విలమ్బిఘక్టా 

ద్వయపరివారితవారణేన్ద్రలీలామ్. 586 

వృ. ఆత కథ మన్యస్య లీలామన్యః వహతీతి తత్సద్భశీమిత్యు 

పమాయాం పర్యవసాసమ్. 

వాం. మరియొక ఉదాహరణం. ఎటనగా. (ఇది పదారనిదర్శనకు 
® 

లీ ల 
ఉదాహరణం). 

వ్యా. ఉదయతీతి :. వితతోర్ట్వరశ్మిరజ్ఞా = విస్రీర్ణములైన, పైకి పసరి 
స్తూన్న, కిరణా లనే తాళ్ళు గల, అహిమరుచౌ == సూర్యుడు, ఉదయతి == ఉద 

యించుచుండగా, హీమధామ్ని = చందుడు, అస్తమ్ = అస్తాదిని గూర్చి, యాతి 

చ = వెళ్ళుచుండగా, ఆయం గిరి; = ఈ పర్వతం, (రై వతకపర్వతం) విలమ్బి 
ఘణ్బాద్యయ పరివారితవార బేన్ష్రలీలామ్ =(వేలాడు చున్న రెండు మంటలతో సంబం 

ధించిన గజేందము లీలను, వహతి=వహిసూన్నది. 

అతేతి :. ఇక్కడ ఒకదాని లీలను మరొకటి ఎలా వహిసుంది? అందు 
చేత “దానితో సమానమైన లీలను" అని ఉపమలో పర్యవసానం. 

వి. ఏనుగు శోభ వేరు, పర్వతం శోభ వేరు. పర్వతం ఏనుగు శోభను 
వహించడం అనేది కుదరదు. ఆందుచేత “ఆ పర్వతం ఏనుగు శోభవంటి శోభను 
వహిసూన్న ది” అని ఉపమ కల్పించ బడుతుంది. “వారణేం|దలీలా' పదార గిరి” 

a 
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పదార్గాల సంబంధం అనుపపన్నం అవడంచెత కల్పించబడిన జాపమ్యం అవడం 

చేత ఇది పదార్థ నిదర్శన. 

అవ. మాలా రూపనిదర్శనను ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

ర్షో దోర్భా్యాం తితీర్గతి తరజవతీం భుజజ 

మాదాతుమిచ్చతి కరే హరిణాజ్బ_బిమ మృమ్. 

మేరుం లిల బ్రియిష త్రి (ధువమెష దేవ 

యే సై గుణాన్ గదితుముద్యమమాద ధాతి. 487 

వృ. ఇత్యాదౌ మాలారూపా శే ప్యెషా (దష్టవ్యా. 

వ్యా. దేవేతి:. దేవ = ఓ! దేవా! యః = ఎవడు, తే=సీయొక్క, గుణాన్ 

= గుణాలను, గదితుమ్ = చెప్పుటకు, ఉద్యమమ్ = ఉద్యమమును, ఆదధాతి == 

చేయునో అతడు, దోర్భ్యామ్ = బామువులతో, తరజ్బవతీమ్ = మహానదిని, 

లిలజ్ఞయిషతి=లంఘింప గోరుచున్నాడు. హరిణాజ్క_బిమృమ్ = =చం|దబింబమును, 

కరే హ స్తమునందు, ఆదాతుమ్ == [గహించుటకు, ఇచ్చతి = కోరుచున్నాడు. 

మేరుమ్ = మేరుపర్యతమును, లిలజ్ఞయిషతి = లంఘీంచ దలచుచున్నాడు. 

ధువమ్ = నిశ్చయము. 

ఇతీతి. ఇత్యాదులలో ఈ నిదర్శనను మాలారూపంలో కూడా చూచుకోవాలి. 

వి. “ఎవడు నీ గుణగణాలను చెప్పే పయత్నం చేస్తాడో” అనేది ఒక 

వాక్యార్థ౦. “అతడు నదిని బాహువులతో దొటగోరుచున్నాడు” ఇత్యాదిక ౦ మరొక 

-వాక్యార్థం. ఈ రెండింటికి ఇక్కడ చెప్పిన సంబంధం ఆసంభావ్యం. అందు చేత 

“సీ గుణగణాలను చెప్పడం నదీతరణాదులతో సమానం” ఆని ఉపమలో పర్యవ 

సానం చెందుతుంది. మూడు ఉండడంచేత మాలారూపనిదర్శన. 

అవ. మరొక ఏధ మైన నిదర్శనను నిరూపిస్తున్నాడు 

స్వస్వ హేత్వన్వయస్యో క్తిః క్రియయైవ చ సా పరా 

వృ. | కియయైవ స్వస్వరూప స్వకారణయోః సంబన్గో యదవ 
గమ్యలతే సా అపరా నిదర్శనా. యథా- 
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లో ఉన్నతం పదమవావ్య యో లఘు 

రే,లయైవ స పతేదితి (బువన్, 

శె లశేఖరగతో దృషత్క_ణ 

శ్చారుమారుతధుతః పతత్యధః. 438 
వృ. అత పాత్మకియయా పతనస్య, లాఘవే సతి ఉన్నతిపద 

[పా ప్రిరూపస్య చ సంబన్గః ఖ్యాపష్యతే. 
ఆలి 0 

వ్యా, "స్వేతి_[కియయైవ = [క్రియచేతనే, స్వస్వ హేత్వన్వయస్య = తనకు, 

తన కారణానికీ ఉన్న సంబంధాన్ని చెప్పడం, అపరా= మరియొక విధమైన, సా 

= నిదర్శన. 

కియయేతి. క్రియచేతనే స్వస్వరూప-స్వకారణాల సంబంధం బోధించబడి 

నప్పుడు అది మరియొక నిదర్శన. 

వి. ఒక (క్రియ ఉంది. దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ఆందుచేత ఆ 

కయ కార్యం. తనకీ తన కారణానికీ ఉన్న సంబంధాన్ని ఆ శయ బోధించి 

నట్టయితే ఆది మరొక విధమైన నిదర్శన ఆని ఆర్థం. 

వ్యా. ఎట్టనగా- యః = ఎవడు (ఏది), లఘుః = తేలిక ఆయిన 

వాడో (ఆయినదో), సః == వాడు (అది), ఉన్నతమ్ = ఉన్నతమైన, పదమ్ = 

స్థానమును, అవాప్య = పొంది, హేలయైవ = అనాయాసంగావే, పతేత్_పడి 

పోవును, ఇతి = ఆని, (బువన్ = చెప్పుచూ, కై లశేఖరగతః == పర్వతశిఖరంమీద 

ఉన్న, దృషత్క-ణ: = చిన్న రాయి, చారుమారుతదుతః _ మృదు వై న వాయువు 

చెత కదల్బబడినదై, అధః = (కింద, పతతి = పడుచున్నది. 

అ తేతి:. ఇక్కడ పాత్యకియచేత పతనానికి, లఘువు అయి ఉండి ఉన్నత 

పదం పొందడానికీ సంబంధం చెప్పబడుతున్న ది, 

వి. “పతతి” అనై పతన క్రియ కార్యం. “పత్రేత్' ఆనే పదం ఈ వతనరూప 

కార్యానికీ, దీనికి కారణమైన “అఘువె ఉండి ఉన్నతవదం పొందడం” అనే దానికీ 
ఉన్న సంబంధాన్ని బోధిస్తూన్నది. “లఘువైనవాడు ఉన్నతపదాన్ని పొందడం. 
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వతనానికే హేతువు" అనే ఆర్థం బోధిసూన్నది. అందుచేత ఇది మరొక విధమెన 

నిదర్శన. 

Ll. అప్రస్తుత ప్రశంసాలంకారం. 

కౌ. అ్మపస్తుతప్రళంనా యా సా సెవ (ప్రస్తుతకాశయా, 98 

వృ. అపాకరణిక స్యాభిధానేన పాకరణిక స్యా షేపః అ|పస్తుత 

(పశంసా. 

కౌ, కార్యే నిమి త్తే సామాన్యే విశేషే (ప్రస్తుత సతి 

తదన్యస్య వచస్తుల్యే తుల్య స్యతి చ పజ్బుధా. 99 

వృ. తదన్యస్య కారణాదేః. క మెణోదాహరణమ్. 

వ్యా. ఆ|పస్తుతేతి.యా = ఏ, ఆవస్తుత పశంసా = ఆపకృత మైనదాసి 

వరనం ఉన్నదో, సా= ఆది, _పస్తుతాశయా = పకృతారానికి సంబందించినది, 
ణ జల్ ర 

అనగా [పకృతారజ్షానం కలగడానికి హేతువు, ఆయినట్టయితే , సెవ = ఆపసుత 

(పశంసయే. 

అపాకరిణ కేతి_ అ [పాకరణీక మైనదానిని చెప్పడంచేత (పాకరణికార్దాన్ని 

ఆఅ షేపించడం ((గహించడం) “అ|పస్తుత| పశంసి. 

పకృతం కాని విషయాన్ని వర్షించినవ్పుడు అది వినగానే |పకృతమైన 

విషయం బుద్దిగో చరం అవుతుంది. ఆది అపస్తుత పశంసాలంకారం. 

ఈ అలంకారానికి ఉన్న ఐదు భేదాలను చెపుతున్నాడు._కార్యే ఇతి-కా ర్యేజు 

కార్యము, నిమిత్తే = కారణము, సామాన్యే = సామాన్యము, విశేషేజ విశేషము, 

(పస్తుతే సతి = (వకృతమై ఉండగా, తదన్యస్య = దానికంటె భిన్న మైనదాని 

యొక్క, తుల్యే = తుల్య మైనది _పకృత మైనప్పుడు, తుల్యస్య == తుల్య మెనదాని 

యొక్క, వచః = చెప్పడము, ఇతి = అని,పజ్బధా = ఐదు విధాలు. “తదన్యస్య” 

అనగా కారణాదికముయొక_ అని ఆర్థం. 

ఏ. ఒక కార్యం (పకృతం ఆయినప్పుడు దాన్ని చెప్పకుండా దాసి 
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కారణాన్ని వర్ణిస్తాడు. ఆ కారణాన్ని పట్టి కార్యాన్ని ఊహించుకోవాలి. ఇది ఒక 

భేదం. కారణం (పకృతం ఆయినప్పుడు కార్యాన్ని వర్షిసాడు. అది రెండవ భేదం. 

సామాన్యం (పకృతం అయినప్పుడు విశేషాన్ని వర్ణిస్తాడు. అది మూడవ ఖేదం. 

విశేషం (ప్రస్తుతం ఆయినప్పుడు సామాన్యాన్ని వర్ణిస్తాడు. అది నాల్గవ భేదం. ఒక 

తుల్యవస్తువు పకృతం అయినప్పుడు దానికి తుల్యమైన మరొక వస్తువు వర్గిస్తాడు. 

ఆది ఐదవ భేదం. [క్రమంగా ఉదాహరణాలు- 

శ్లో యాతాః కిం న మిల ని సున్లరి పునశ్చి నా తయా ముత్ర తే 

నో కార్యా నితరాం కృశాసి కథయత్యేవం సబాష్బే మయి, 
లజ్ఞామన్ధరతార కణ నిపతత్పీత్నాశుణా చక్షుషా 

దృష్ట్వా మాం హసి తేన భావిమరణోత్సాహ స్తయా సూచిత 8, 

వృ. ఆత్ర |ప్రస్థానాత్ కిమితి నివృత్తోఒసి ఇతి కార్యే పృషే 

కారణమభిహితమ్.. 

వ్యా. యాతా ఇతి_సున్తరి=ఓ! సున్దరి! యాతాః_ దూర దేశములకు వెళ్ళిన 

వాళ్ళు, పునః = మరల,న మిలని కిమ్ ఆకలవరా? త్వయా నీ చేత, మత్క్భతే= 

నా నిమిత్తం, చినాడచింత, నో కార్యా=చేయదగినదికాదు. నితరామ్=మికి, లి, 

కృళా = కృళిం చినదానవు, అసి = అయినావు. సబా షే = కన్నీళ్ళతో కూడిన, 

మయి = నేను, ఏవమ్ = ఇట్లు, కథయతి = చెప్పుచుండగా, తయా = ఆమెచేత, 

లజ్ఞామన్లరతార కేణ == లజ్జచేత మందమైన కనుగుడ్డు గల, నిపతత్పీతాశుణా = 

కారుచున్న, |తాగబడిన (లోలోనఆణచివేయబడిన) కన్నీళ్ళు గల, చకుషా = 
నెతంతో, మామ్ = నన్ను. దృష్టా = చూచి, హసితేన = నవ్వుచేత , భావి 

మర జోత్సాహః = రాబోయే మరణమునందు ఉత్సాహం, సూచితః = సూచించ 
బడింది. 

ఆ లేతి.ఇక్క_డ.“దూర మైనదేశానికి వెళ్ళడంనుండి నిప రించావా?” అని 
కార్యం (పశ్నించగా కారణం చెప్పబడింది. 

వి. [వయాణం విరమించుకోవడం వస్తుతం. “జాను విరమించాను” అని 
చెప్పకుండా అపస్తుత మెన (పేయాభావిమరణోత్సాహం చెప్పబడింది. దీనిని వట్టి 



(ప్రయాణం మానివేసీ నట్టు (కార్యం) తెలుసున్నది, అందుచేత ఆపసుత 

[పళంస. 

అవ. కారణం _పస్తుతమై ఉండగా కార్యాన్ని చెప్పడానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ రాజన్ రాజనుతా న పాఠయతి మాం దేవ్యో౬ఒపి తూష్టిం స్థితాః 

కుట్టే భోజయ మాం కుమార సచివై ర్నాద్యాపి కిం భుజ్యతే. 
ఇత్సం నాథ శుక స్తవారిభవనే ముక్తోఒధ్వ గై ః పజ్టారాత్ 

చిత్రస్థానవలోక్య శూన్యవలభా వేకై కమాభాషతే. 440 

వృ. ఆత _పస్థానోద్యతం భవన్తం జ్ఞాత్వా సహసైవ త్వద 

రయః పలాయ్య గతాః ఇతి కారణే (పస్తుతె కార్యము కమ్. 

వ్యా. నాథ = రాజా! అధ్వగైః = దాటసారులచేత, తవ ఆరిభవనే = నీ 

శ్మతుగ్భృహమునందు, పజ్ఞురాత్ పంజరం నుంచి, ముకః = విడబబవడిన, శకః 

= చిలుక, శూన్యవలభౌ = జనశూన్యమెన పె డాబామీద, చితస్థాన్ చై చితము 

నందు ఉన్న రాజాదులను, అవలోక్యజచూసి, రాజన్ = రాజా! రాజసుతా = 

రాజకుమారి, మామ్ = నన్ను, న పాఠయతి=చదివించడ ౦లేదు. దేవ్యః ఆపి 

రాణులు కూడా, తూష్టీం స్టితాః= మౌనంగా ఉన్నారు. కుబ్చే=ఓ! గూనుదానా!' 

మామ్ == నన్ను. భోజయ == భుజింపచేయుము.కుమార=కుమారా! సచివై।ః = 

మం|(తులతో కూడ, అద్యాపి = ఇంకా, కిమ్ = ఎందువలన, న భుజ్యతే == భో జనం 

చేయబడడంలేదు? ఇత్తమ్ == ఇట్లు, ఏ కెకమ్=ఒక॥ొ-క్కని గూర్చి, ఆధాష తే 

మాటలాడుచున్న ది. 

అతేతి.ఇక్కడ- “నువ్వు యుద్ధయ్యాతకు బయలుడేరినా వని వినగానే స్ 

శతువులు పారిఫోయినారు" ఆనే విషయం (ఇది కారణం) (పకృతం,. దానిని. 

చెప్పకుండా దాని కార్యమైన శుక భాషణం చెప్పబడింది. అందుచేత అపపస్తుత 

కార్యవర్ణనరూపమైన ఆ వస్తుత ప్రశంస. 

ఆవ, సామాన్యం (పస్తుతం అయినప్పుడు విశేషాన్ని వర్ణించ డానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 
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ఖో ఎత త్తస్య ముఖాత్కియత్ కమలినీప (తే కణం వారిణో 

యన్ముకామణిరిత్యమం స్త స జడః శృణ్వన్యదన్మాదపి, 

అజాల్య(గ్రలఘు క్రియా(ప్రవిలయిన్యాదీయమానే శనైః 

క్కుతోడ్డీయ గతో మమేత్యనుదినం నిద్రాతి నాన్తః శుచా.411 

వృ. అతాస్టానే జడానాం మమత్వసంభావనా భవతీతి సామాన్వే 

వస్తుతే విశేషః కథితః. 

వా, ఏతదితి. భల్పటశతకంలోని పద్యం౦- ఒక్ మూర్దుని మూర్భత్వాన్ని 

గూర్చి ఆశ్చర్యంతో మాటలాడుతూన్న ఒకనితో అతని మితుడంటూన్న మాటలు: 

తస్య = వానియొక్క_, ముఖాత్ = ముఖమునుండి, ఏతత్ = ఇది, కియత్ = 

ఎంత? ఆతడు ఇలా మాటలాడాడంటే ఆశ్చర్యం ఏమిటి అని అర్ధం. యత్ 

ఎందువలన అనగా, సః జడ! = ఆ మూర్చుడు, కమలినీష్మతే = తామరాకు పెన, 

స్థితమ్ = ఉన్న, వారిణః కణమ్ = జలబిందువును, ముకామణిః ఇతి = ముత్యము 

అని, అమం స్త= తలచెను. ఆస్మాదపి = దీనికంటె కూడ, అన్యత్ = మరొక 

విషయాన్ని, శృణు జ వినుము. శనై ః= మెల్టగా, ఆదీయమానే = (గహించ 

బడుచూ, అజ్యుల్య్మగలఘ్ముకియా (పవిలయిని = (వేళ్ళ అ|గభాగముల లఘువైన 

[క్రియచేత (తేలికగా ముట్టుకోవడంచేత) ఆది |వేశ్నమీదనే లీన మెపోగా, మమ= 

నాయొక్క- ఆ ముత్యం, ఉడ్గీయ = ఎగిరి, కుత == ఎక్కడికి, గతః = వెళ్ళి 

పోయినది, ఇతి == అని, అనుదినమ్ = (పతిరోజూ, అ నఃశుచా = లోపల దుఃఖం 

చేత, న నిదాతి = నిిదపోవడంలేదు. 

అతేతి.“మూర్జులు అనవసరంగా మమకారంతో బాధవడుతూ ఉంటారు,” 

ఆనే సామాన్యం (పస్తుతం, దాసికి ఇక్కడ ఒక విశేషం (ఈ మూర్చుని వృత్తాంతం) 

చెప్పబడింది. దీనిని వట్టి సామాన్యాన్ని |గహించడం జరుగుతుంది అందుచేత 

ఆవస్తుత పశంసాలంకారం. 

ఆవ. విశేషం వస్తుతం ఆయినప్పుడు సామాన్యవర్గనానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 
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శో సుహృద్వధూబాష్పజల(ప్రమార్లనం 
౧ జ 

కరోతి 'వెరప్రతియాత నేన యః, 

పుమాన్ స సితిమాన్ స ఎవ పూజ్యః స 

సుజీవితం తస్య స భాజనం (శియః, 442 

వృ. అత “కృష్ణం నిహత్య నరకాసురవధూనాం యది దుఃఖం 

(పశమయసి తత్ త్వమేవ కాఘ్యః" ఇతి వి శేషే [పకృతే సామాన్య 

మధిహితమ్. 

వ్యా, సుహృదితి వం శ్రీకృష్ణుడు నర కాసురుణ్ణి సంహరించిన తరవాత 

ఆతని మ్మితుడైన శాలు నితో ఆతని మంతి పలికిన మాటలు. యః.= ఎవడు, 

వైర పతియాతనేన = వె రానికి (పతి క్రియ చేయడంచేత, సుహృద్యధూ బాష్ప 

జల పమార్గనమ్ = మితుని భార్యల కన్నీరు తుడుచుటను, కరోతి = చేయునో, 

సః ఏవ = అతడే, పుమాన్ = పురుషుడు, సః = అతడే, నీరిమాన్ = నీతి కల 

వాడు. తస్య = అతనిదే, సుజీవితమ్ = మంచి జీవితం. సః=ఆతడే, (శ్రియః 
=లిశ్మ్మీకి, భాజనమ్=స్థానము. 

ఆతేతి _ “కృష్ణుణి సంహరించి నరకానురుని స్త్రీల దుఃఖాన్ని శమింప 

చేస్తేనే నీవు ధన్యుడవు” అని విశేషం _పస్తుతం. దీన్ని మనస్సులో ఉంచుకొని 

ఇక్కడ సామాన్యం చెప్పబడింది. సామాన్యం ద్వారా ప్రస్తుకార్ణస్ఫూర్తి కలుగు 

తుంది గాన అ|పసుుత పశంసాల ౦కారం. 

వృ. తుల్యే (పస్తుతే తుల్యాభిధానే [త్రయః (పకారాః, శేషః, 

సమాసోకి ః, సాదృశ్యమా|తం వా తుల్యాత్ తుల్యస్య హ్యా షేపే హేతుః, 

[క మేణోదాహరణమ్. 

లో పుంస్వాదపి (పవిచలేద్యది యద్యధోఒపి 

యాయాద్యది ప్రణయనే న మహానపి స్యాతీ, 

అభ్యుదరేత దపి విశ్వమితీదృశీయం 
అ = 

కేనాపి దిక్ (ప్రకటితా పురుషోత్త మేన. ' 
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వ్యా. తుల్యే ఇతి :. తుల్యం వస్తుతం అయినప్పుడు తుల్యాన్ని చెప్ప 

డంలో మూడు వద్దతులు ఉండవచ్చు. శ్లేష కాని, సమాసోక్తి కాని లేదా కేవలం: 
సాదృశ్యం కాని తుల్య మెనదానిని పట్టి తుల్య మెన మరొక వస్తువును ఆశేపించ 

డానికి (ఊహించడానికి) హేతువు కావచ్చు. [క్రమంగా ఉదాహరణలు ఎట్టనగా- 

పుంస్తాదితి :. ఇది భల్పటశతకంలో ని శ్లోకం, శ|తువులు అపహరించిన 

రాజ్యాన్ని మళ్ళీ ఉద్దరించడానికి ఒక రాజును (పోత్సహిస్తూన్న మాటలు. 

శ్రీ మహావిష్ణువు, పుంస్వాదపీ=పురుషత్వంనుండి కూడా, పేవిచ లేద్యది==చ లించ 

వచ్చును, పురుషత్వాన్ని విడచి మోహినీరూపం ధరించినప్పుడు. ఆరధో౭. పి 

కిందికి కూడ, యాయాద్యది = వెళ్ళవచ్చును వరాహావతారంలో చేసినట్లు. (పణ: 

యనే=యాచనమునందు, నమహానపి=చాలా చిన్నవాడు కూడ, స్యాత్ యది 

కావచ్చు. వామనావతారంలో వలె. తదపి== అయినను, విశ్వమ్ == (పపంచాన్ని 

అభ్యుద్ధ రేత్ — ఉద్దరించును. ఇతి == ఇట్టు, కేనాపీ = ఒకానొక వర్ణింపశక్యం కాని, 

పురుషోత్త మేన శ్రీమహావిష్ణువుచేత, ఈద్భృశీ = ఇట్టి, ఇయమ్ == ఈ, దిక్= 
పద్దతి, _ప్రకటితాడ|[ వక టించ బడింది. 

| పస్తుతరాజవశ్షంలో _ “ఫౌరషం నుండి చ్యుతుడు కావచ్చును. సంపద్వి 

నాశం పొందవచ్చును. యాచనసమయంలో మహత శూన్యుడు కావచ్చును. 

ఆయినా ఈ పురుషోత్రముడైన రాజు శ్యతువులు అపహరించిన రాజ్యాన్నంతసీ 

ఉద్ధరిస్తాడు” ఆని భావం. 

వి. ఇక్కడ సత్పురుషజ్ణీ వర్షించాలి, అందుచేత అతడు (పస్తుత మైన 

వాడు. అతనితో సమానుడైన అపస్తుతు డైన శ్రీమహావిష్ణువు ఇక్కడ వర్ణించ 

బడుతున్నాడు. “పుంస్త్వాత్” ఇత్యాదివి శేషణాలు , 'పురుషోత మేని అనే వి శేష్యమూ 

కూడ శ్చిష్టాలు అవడంచేత విష్ణు వుతో సమాను డైన (పస్తుతరాజుఅనే ఆర్ధం ఆశే 

పించబడుతూన్నది గాన ఇది ఆపస్తుత పశంసాలంకారం. 

అవ, సమాస్టోకి వలన ఏర్పడిన అ|పసుత పశంసను ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

శో॥ యేనాస్యభ్యుదితేన చన్ల) గమితః క్షానిం రవౌ తత్ర తే 
గ (a) ౧9) = 

యుజ్యేత (ప్రతికర్తుమేవ న పునస్తస్యైవ పాద్మగహః, 
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కీణేనై. తదనుష్టితం యది తతః కిం లజ్జ సే నో మనా 

గస్ప్వేవం జడధామతా తు భవతో యద్వ్యోమ్ని విస్ఫూర్ణే ం 

వ్యా. యేనేతి :._. తనకు అపకారం చేసినవానినే జీవికకోసం ఆ|శయించిన 

ఒక శ్నీణావస్ట్థలో ఉన్నవానిని ఒకడు నిందిస్తున్నాడు. చన్ద్ర = చందుడా, అభ్యు 

దితేన = ఉదయించిన, యేన ఏ సూర్యునిచేత, క్రాన్తిమ్ = తేజోవి హీనత్యాన్ని , 

గమితః = పొందించబడినానో, తత ఆ, రవౌ = సూర్యునివిషయంలో, [పతి 

కర్తుమేవ= పతి క్రియచేయుటకే, తే = నీకు, యుజ్యేత=తగి ఉండును. త-స్యైవ 

= ఆతనియొక్కయే, పాద [గ హః పునః=పాదగహణం ఆయితే, నజయుక్తం 

కాదు పాదాలు పట్టుకోవడం, కిరణాలను [గహించడం౦ అని రెండర్భాలు, సూర్య 

కిరణాల సంక్రమణంవల్లనే చందుడిలో కాంతి ఉంటుంది కదా? శీణేన=క్షీణుడ 

వైన (ధనహీనుడు, కలాహీనుడు అని రెండర్జాలు) సీచేత, ఏతత్ = ఈ పాద 

[గహణం, అనుష్టితం యది == చేయబడినట్టయితే, మనాక్ == కొంచె మైనను, కిమ్ 

= ఎందువలన, నో లజ్ఞసే == సిగ్గపడవు? ఏవమ్ = ఇర్తే, అస్తు = ఆగుగాక. 

వ్యోమ్ని = ఆకాశమునందు, యత్ విస్ఫూర్ణ సే = సగర్వంగా ఉన్నావు అనేది 

ఏది కందో అది, భవతః = నీయొక్క, జడధామతా = జడధామత్యమే, జలానికి 

స్థానం ఆవడం. జడత్యానికి స్థానం అవడం ఆని రెండు ఆరాలు. 

వి. ఇక్కడ విశేష్యమెన చన పదం కిష్టం కాదు. విశేషణాలు నష్టాలు. 

వాటి మహిమచేత (పస్తుతమైన సధన. నిర్ణనుల వృతాంతం ఆ షేపించ బడుతున్నది. 

అందుచేత సమాసో క్రి హేతుకమైన ఆపస్తుత ప్రశంసాలంకారం, 

అవ. కేవలం సాదృళ్యాన్ని పట్టి ఏర్పడిన అ పస్తుత పశంసాలంకారానికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

లో ఆదాయ వారి పరితః సరితాం ముఖేభ్యః 

కిం తావదర్శిత మ నేన దురర్హ వేన, 

&్షొరీకృతం చ వడవాదహనే హుతం చ 

పాతాలకుకికుహరే వినివేశితం చ. 445 

వ్యా. ఆదాయేతి :. సరితామ్ = నదులయొక, ముఖేభ్యః = ముఖాల 

Aly 
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నుండి, పరితః = అన్నివై పులనుండీ, వారి== జలమును, ఆదాయ = |గ హించి, 

అనేన _ ఈ, దురర్దవేన చై దుష్టసముదంచేత, కిం తావత్ _ ఏమి, అర్జి తమ్ 

సంపాదించ బడింది? కారీకృతం చ= ఉప్పగా చేయబడింది. వడవాదహనే = 

వడవాగ్నిలో, హుతం చ= హోమంచేయబడింది. పాతాళకుక్షికుహరే=పాతాల 

మధ్యరం|ధంలో, వినివేశితం చడఊంచబడింది, 

వి. ఇతరులనుండి ధనం ఆకర్షించి చెడ్డ ఖర్చు చేస్తూన్న వాడు (పకృ 

తుడై ఉండ గా అ(పకృత మైన సము దం వర్షించబడింది. సామ్యాన్ని పట్టి 

(పకృతపురుషవృత్తాంతం గమ్యం అవుతూన్నది గాన సాదృశ్యమాత హేతుక 

మైన అపస్తుత పశంసాలంకారం. 

కా ఇయం చ కాచిద్వాచ్యే (ప్రతీయమానార్థానధ్యారో పేణై వ 
భవతి. యథా. 

శ అబ్బెరమృఃస్థగితభువనాభో గపాతాలకుకేః 

పోతోపాయా ఇహ హీ బహవో ల ధ్రినెఒపి క్షమన్నే, 

ఆహో రిక్తః కథమపి భవేదేష దె వాత, దానీం 
కో నామ "స్యాదవటకుహరాలోక నే. హ్యన్య కల్సః,. 446 

వ్యా. ఇయమితి :. ఈ ఆపస్తుత [శంస కొన్ని చోట్ల వాచ్యార్గ ంమీద 

(వతీయమానార్భాన్ని ఆరోపించకుండానే ఏర్పడుతుంది. ఎట్టనగా- 

అభ్రేరితి వ. ఇహ = ఇక్కడ, అమృఃస్థగి తభువనాభోగపాతాలకుకే ః==నీటి 

చేత కప్పివేయబడిన భువన వైశాల్యమూ, పాతాలకుశ్నీ గల, అబ్బేః=సమ్ముదము 
యొక్క, లజ్ఞనేఒపి = దాట డంలో కూడ (దాటడానికి కూడ), బహవః=చాలా 
మంది, పోతోపాయాః = చిన్న తెప్పలు ఉపాయంగా కలవారై, క్షమన్నే హి = 
సమర్గు లగుదురు కదా. దైవాత్ = దె వంవల్ణ, ఏషః = ఇది, "కథమపి ఎట్లో, 

రిక్త = జలహన్యం, ఆహోభ వేదపీ = అయితే, తదానీమ్ == ఆప్పుడు, అస్య = = 

దినియొక అవటకుహరాలోకనే౬పి ద గోతి రం ధాన్ని చూడడానికి కూడ, 

కో నామ ఎవడు, కొల్పః = సమర్థుడు, స్యాత్ = అగును? 
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వి. (పజలను పీడించే స్వభావం గల దుష్ట పభువు ఐశ్వర్యసంపన్ను డై 

ఉండడమే మంచిది కాని ఐశ్వర్యవిహినుడు అవడం మంచిది కాదు. అతడు ఇంకా 

బాధిసాడు అనేది | పస్తుత మైన _పతీయమానార్థం. వాచ్యార్థం సముదరూపార్డ ౦. 

నము దరూవ మెన ఈ వాచ్యార్గం స్యయంగానే సంభావ్యం. ఆసంభావ్యం కాదు. 

దానిని ఉపపన్నం చేయడానికి పతీయ మాన మైన అర్థాన్ని దానిమీద ఆరో సించ 

వలసిన పని లేదు. 

వృ. కర్షచిదధ్యారో పేణె వ. యథా 

శో కస్తం భోః కథయామి దె వహతకం మాం విద్ధి ఛశాథోటకం 

వై రాగ్యాదివ వక్షి సాధు విదితం కస్మాదిదం కథ్యతే, 

వామేనాత్ర వటస్త్యమధ్వగజనః సర్వాత్మనా సేవతే, 

న చ్చాయాపి పరోపకారకరణే మార్గ సితస్యాపి మే, 44! 

వ్యా. క్వచిదితి:. కొని చోట |పకీయమానమెన |; పకాతారం ఆరోపించడం 

'చ్వారానే ఈ ఆపస్తుత ప్రశంస ఏర్పడుతుంది. ఎట్లనగా. - 

కఖతి-భోః== ఓయీ! త్వమ్ = నీవు, కః= ఎవడవు? కథయామి = 

చెపుతున్నాను, మామ్ = నన్ను, దై వహతకమ్=దై వోపహతుడ నైన, శాఖోటకమ్ 

= కొఖోటకవృక్షమునుగా, భూతాలు నివసించే ఒక వృష్షం అని కొందరు 

వ్యాఖ్యాతలు. శ్మళానంలో అగ్నిజ్వాలలకి ఆకులూ చిగుళ్తూ మాడిపోయిన ఒక 

వృక్షం ఆని ధ్యన్యాలోకలోచనంలో ఆభినవగుప్పుడు, విద్ది = తెలుసుకొనుము. 

వై రాగ్యాదివ = వైరాగ్యంవలన వలె, ఏదో నిరాశతో పలె, వక్షి= మాటలాడు 

తున్నావే? సాధు = బాగా, విదితమ్ = తలియబడింది, కస్మాత్ = ఎందువల్ల? 

ఇదం కథ్యతే = ఇదిగో చెప్పబడుతూన్నది. అత = ఇక్కడ, వామెన = ఎడమ 

(పక్క, వటః =మటి చెట్టు ఉంది. అధ్యగజనః=బాటసారుల జనం, తకు =దానిని, 

సర్వాత్మనా = అన్ని విధాలా, సేవతే = సేవిసూన్నది. మార్గస్టిత సాపి==మార్గ౦ 

లోనే ఉన్నా, మే= నాయొక్క, ఛాయాపి = నీడ కూడా, "పరోపకారకరణే = 

పరోవకారం చేయడంలో, న = ఉపయుక్తం కారు. 

తాను దానం ఇవ్వాలని ఎంత అనుకున్నా అది పాపపు సొమ్ము అనో, 
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మరే కారణంచేతనో సత్సాత లెమరూ దానం తీసి కొనడానికి రాకపోవడంచేత 

దిగులుచెందిన వ్యక్తి _పకృతుడు. శాఖోటకవృత్తాంతం అ|పస్తుతం. ఇది వాచ్యం, 
అచేతన మైన వృక్షంతో (పశ్నో తరాలు అసంభావ్యాలు కాన కాఖభోటకాదిరూప మైన 

(పతీయమానార్గంమీద దానం చెయ్యాలనే కోరిక గలవాని ఆరోపణం ఆవశ్యకం, 

వృ. క్యచిదంశేష్యధ్యారోే పణ. యథా. 

శ్లో॥ సోఒపూర్వో రసనావిపర్యయవిధిః తత్ కర్ణయోళ్చాపలం 
దృష్టిః సా మదవిస్మృతస్వపరదిక్ కిం భూయసో కేన వా, 

సర్వం విస్మృతవానసి [భ్రమర కా యద్వార శోఒద్యాప్యసా 

అ నః శూన్యకరో నిషేవ్యత ఇతి (భ్రాతః క ఏష (గహః, 

వృ. ఆత రసనావిపర్యాసః శూన్యకరత్వం చ| భమరస్యా సేవనే 

న హేతుః, కర్ణచాపలం తు హేతుః. మదః పునః (పత్యుత సీవనే 

నిమి త్రమ్. 

వ్యా. క్వచిదితి.కొన్ని చోట్ల వాచ్యార్థానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆంశాలలో 

(పతీయనార్జారోపణం ఉంటుంది ఎట్టనగా- 

సోఒపూర్వః ఇతి- ఇది భల్రటశతకంలోని శ్లోకం, ఇక్కడ వక్త [భమ 
రాన్ని ఉద్దేశించి నీకు ఆ ఏనుగువళల్ల ఏమీ [పయోజనం లేదు; దాన్నే వట్టుకొని 

ఎందుకు పాకు లాడుతున్నా వో తెలియదు అని అంటాడు. ఈ అప్రస్తుత వర్ణనం 
వల్ణ-ఎందుకూ ఉపకరించని స్వామిని పట్టుకొని, ఆతడు వద్దంటున్నా అతనినే 
ఆగశ్రయిస్తూన్న సేవకుని వృతాంతం, శ్రేషసాహాయ్యంచేత గమ్యం అవుతున్నది. 

ఇది _పస్తుతం. ఇక్కడ [పయోగించిన పదాలకుకూడా రెండేసి అర్థాలు ఉన్నాయి. 

(వాతః = సోదరుడా! హే! [భమర = ఓ! తుమ్మెదా; సః= ఆ, అపూర్వః = 

అపూర్వ మైన, రసనావిపర్యయ విధిః =నాలుక వెనకి, తిరిగి పోవడం, ఏనుగులకు 

మాటలాడే శక్తి ఉండే దని, అగ్నిశాపంచేత వాటి నాలుకలు వెనక్కి. తిరిగి 

పోవడంతో వాటికి ఆ శ క్తి పోయిన దని పురాణ పసిద్ది. సేవ్యుని విషయంలో 
నాలికమడత వ్యవహారం అనగా అసత్యం పలకడం అని అర్థం. తత్ = ఆ, 

కర్ణయోః = చెవులయొక్క_, చాపలమ్ = చపలత్యమూ, ఏనుగ “పక్షంలో మాటి. 



దశమోల్హాసం 645 

మాటికి చెవులు ఊపడం, స్వామి పక్షంలో చెప్పుడు మాటలు వినడం. మద 

విస్మృత స్వవరదిక్ = మదంచేత మరువబడిన తన పర అనే మార్గం (వివేకం) 

గల, దృష్టిః చూపు, మదం అనగా ఏనుగు పక్షంలో మదోదకం. స్వామిపక్షంలో 

గర్వం. “దృష్టి! అసగా ఏనుగు పక్షంలో చూపు. స్వామి పక్షంలో పవ రన. 

భూయసా = అధికమైన, ఉ కేన = చెప్పడంచేత, కిం వా= ఏమి |పయోజనం? 

సర్వమ్ == ఆంతనూ, విస్మృతవాన్ అసీ = మరచిపోయినావు, అ నఃశూన్యకర = 

లోపల శూన్యమైన తొండం గల, శూన్యహస్తుడైన అని రెండవ ఆరం, ఆసౌ=ఈ 

వారణ: అపి = ఏనుగు కూడా, రావద్దు ఆని నివారించేవాడు ఆని ర0డప అర్థం, 

ఆద్యాపి = ఇప్పటికి కూడా, యత్ సేవ్యతే ఇతి = సేవించబడుచున్నది అనేది ఏది 

కలదో, ఏషః == ఈ, [గహః = మొండి పట్టుదల, కః = ఏమిటి? 

వి. ఈ శ్లోకంలో రసనావిపర్యయం, కర్ణ చాపలం, శూన్యకరత్వం మద 

విస్మృతస్యపరది క్ర్యం అనే నాలుగు ఆంకాలు చెప్పబడ్డాయి. ఆ వారణాన్ని 

నువ్వు సేవించడం యు క్రం కాదు అని భమరంతో అంటున్నాడు. రసనావిపర్యయ 

విధి కాని, శూన్యకర త్వం కాని వారణాన్ని [భమరం సేవించక పోవడానికి 

కారణం కాదు, అవి ఉన్నా |[భమరానికి ఏమీ నష్టం లేదు కదా? కర్ణ చాపలం 

అందుకు, సేవించక పోవడానికి, హేతువు ఆని చెప్పవచ్చు. దాని చెవుల దెబ్బకు 

(భ్రమరం చచ్చిపోవచ్చును కదా? మదం ఉండడం సేఏంచకపోవడానికి అసలే 

కారణం కాదు; అది సేవించడానికే కారణం. అందుచేత కర్ణచావలాంశంలో 

[ప్రతీయమానవురుషార్దాద్యారో పం అవసరం లేదు. ఆ ఆరోపం లేకుండానే ఆ 

వారణానికి కర్ణచాపలం ఉంది; నువ్వు దానిని సేవించకూడదు అని చెప్పడంలో 

తప్పు లేదు. మదం ఉంది కాబట్టి నువ్వు సేఏంచ కూడదు ఆనేది కూడా కుదరదు. 

[భమరానికి కావలసింది మదాఘాణమే. రసనావివపర్యయ- శూన్యకరత్వాలు ఉన్నా 

దానికి ఏమీ నష్టంలేదు కాబట్టి సేవించడంలో తప్పు లేదు. అందుచేత ఈ మూడు 

ఆంకాలలోను (ప్రకృత పతీయమాన సేవ్య సేవకపురుషవృత్తాంతసమారోపం చేసి 

ఈ ర సనావిపర్యయ మే అసత్యభాపణరూప మైన సేవ్యగతరసనావిపర్యయం, ఇత్యాది 

విధంగా ఆరోపం చేయడంవల్ల దాని సేవను నిషేధించడం యుక్తం అవుతుంది. 

ఈ విధంగా కర్ణచాపలాంశంలో ఆరోపం లేదు, మిగిలిన అంశాలలో ఆరోపం 

వెయ్యాలి. ఈ విషయాన్నే చెవుతున్నాడు. 

అ|తేతి;. [భ్రమరం వారణాన్ని సేవించకపోవడానికి రసనావిపర్యయ- 
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శూన్యక రత్వాలు హేతువు కాదు. కర్ణచాపలం మాతం హేతువు. పెదానికి 

విపరీతంగా మదం సేవనానికే హేతువు. 

12. అతిశయో క్యలంకారం. 

కౌ, నిగీర్యాధ్యవనానం తు (పకృతస్య పరేణ యత్, 

(ప్రస్తుతస్య యదన్యత్వం యద్యర్థోక్తా చ కల్పనమ్. 100 

కార్యకారణయోర్యశ్చ పౌర్వాపర్యవిపర్యయః 

విజ్లేయాతిశయో క్రిః సొ. 

వృ. ఉపమానేన అ న్లర్నిగీర్ణస్య ఉప మేయస్య యదధ్యవసానం 

సా ఏకా, యథా- 

శో కమలమనమృసి కమలే చ కువలయే తాని కనకలతికాయామ్, 

సా చ సుకుమారసుభగేత్యుత్చాతపరంపరా కేయమ్, 

వృ. ఆత ముఖాది కమలాదిరూ పేణ అధ్యవసితమ్. 

వ్యా. నిగీర్యేతి:- ప రేణ వ ఉపమానంచేత, నిగీర్య = మింగివేసి, వేరుగా 

చెప్పకుండ గా, [పకృతప్య = ఉపమేయంయొక్క_, యత్ = ఏ, అధ్యవసానమ్= 

అధ్యవసానం కలదో, కావాలని ఈ వస్తువే ఆ వస్తువు అని నిశ్చయించడం ఆధ్య 

వసానం. ముఖం వేరు పద్మం వేరు ఆని తెలిసి కూడ ముఖం మాట ఎత్తకుండా 

దానిని “పద్మం” ఆనడం ఆధ్యవసానం. సా= అది, అతిశయో క్రిః:= ఆతిశయో క్తిగా 

(ఒక అతిశయో క్రి భేదంగా), విజ్ఞేయా= తెలియదగినది. ఇట్లే మిగిలినచోట్ట “విజ్ఞ 

యాతిశయో క్రి” ఆన్వయించాలి. (పస్తుతస్య = (ప్రకృత మెనదానికి, యర్ = ఏ, 

ఆన్యత్యమ్ = మరొక విధంగా వర్ణించడం ఉన్నదో, అది రెండవ ఆతిశయో కి. 

యద్యర్థోక్రా = “యది” శబ్దంయొక అర్థాన్ని చెప్పడం ఉండగా, కల్పనమ్ 

= కల్పించడం, ఆనగా ఇది ఆ విధంగా ఉంటే అది ఆ విధంగా ఉండి ఉండేది. 

ఆని కల్పించడం మూడవ అతిశయో కి, కార్యకారణయోః == కార్యకారణాలు 
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యొక్క-, హపౌర్యాపర్యవిపర్యయః=|కమంలో తారుమారు చేయడం నాల్గవ 

అతిశయో కి. 

ఉపమానేతి:. ఉపమానంచేత లోపలికి _మింగివేయబడిన ఉపమేయాన్ని 

అ|పకృత రూపంలో అధ్యవసానం చేయడం, దృఢమైన ఆరోపం, ఒక ఆతిశయో కి. 

ఎట్టనగా. 

కమలమితి:-. అనమృసి = నీరు లేని (పదేశంలో, కమలమ్ = పద్మం, 

కమలే చ = పద్మంలో, కువలయే = రెండు నల్ల కలవలు, తాని ఆవన్నీ, 

కనకలతికాయామ్ = బంగారు తీగమీద, సా చ=అఆది కూడా, సుకుమారసుభగా 

= సుకుమారంగాను సుందరంగానూ ఉండి. ఇయమ్ = ఈ, ఉత్పాత పరంపరా 

= ఉత్సాతాల పంక్తి కా= ఏమిటి! రాబోయే అనర్జాన్ని సూచించే (పకృతి 

విరుద్దములైన విషయాలు ఉత్పాతాలు. 

అతేతి:- ఇక్కడ ముఖాదికం కమలాదిరూపంలో ఆధ్యవసితం అయింది. 

వి. ఇక_డ ఉపమానాలై న పద్మ-కువలయ-_కనక లతలు ఉపమేయాలె న 

ముఖ-న్మేత-శరీరాలను పూ ర్రిగా మీంగి వేశాయి. వాటిని చెప్పకుండా ఉపమానాలు 

మాతమే (గహించబడ్డాయి. ఇదే ఆధ్యవసాయం. భేదం ఉన్నా భేదం లేనటు 
రా 

చెప్పడం. అందుచేత ఇది నిగీర్వాధ్యవసానరూప మైన, “ఇ్రేదే అవేది రూపమైన 

అతిశయో క్రి. 

కా. యచ్చ తదేవాన్యత్వేనాధ్యవసీయతే సా అపరా. యథా- 

గాథ. అణ్ఞం లడహా తణఅం అజ్ఞా విజి కౌవి వ త్తణచ్చాఆ, 

సామా సామజ్జపఆవఇజో రేహచ్చి అ ణ హోఈ. 450 

“ఆన్యతాకుమార్యమ్ అనై రవ చ కాపీ వ ర్రనచ్చాయా, 

శ్యామా సామాన్య పజాపలేః రేఖై వ చ న భవతి”, 

వ్యా- యచ్చేతి:. అదే వస్తువును మరొక వస్తువునుగా (కావాలని) నిశ్చ 

యించినట్టయితే మరియొక ఆతిశయో క్తి. ఇదే “ఆభేదేభేద' రూపాతిశయో కి, భేదం 

లేకపోయినా బేదం ఉన్నట్లు చెప్పడం. ఎట్టనగా- 
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అన్యదితి:- సౌకుమార్యమ్ = (ఆమె) సౌకుమార్యం, అన్యత్ = వేరై నది, 

కాపి = చెప్పళక్యంకాని, వ ర్రనచ్చాయా = శరీరకాంతి, ఆనై ౪వ=వేరే. శ్యామా 

= ఈ నవయౌవనవతి, సామాన్య |పజా(పతేః = మామూలు సృష్టిక రయొక్క, 

రేభైవ = నిర్మాణపరిపాటియే, న భవతి = కాదు, “శీతకాలే భ వెదుష్టా గీష్మే చ 

సుఖశీతలా, సర్వావయవశో భాఢ్యా సా శ్యామా పరికీ ర్తితా” అని శ్యామాలక్షణం, 

వి. ఇక్కడ లోక _పసిద్దాలెన సౌకుమార్యాదులకం టె అన్యత్వం లేక 

షోయినా ఉన్నట్టు వర్ణించడంచేత అభెదే భేదాఢ్యవసాయ రూపమైన ఆతిశయో క్రి, 

వృ. “యద్యర్గస్య' యది శబ్దేన చేచ్చబ్దేన వా ఉకౌ యత్ కల్ప 

నమ్ అర్థాత్ అసంభ వినః అర్థ స్య సా తృతీయా. యథా. 

శో॥ రాకాయామకలబజ్క౦ చేదమృతాంళోర్భ వేద్వపుః, 
మ, 

తస్యా ముఖం తదా సామ్యపరాభవమవాప్నుయాత్ 451 

వ్యా. యద్యర్ధ స్యేతి:. “యది” శబ్దార్ధంయొక్క-, అనగా “యది” శబ్దంచేత 

గాని, 'చేత్' శబ్బంచేత గాని చెప్పినప్పుడు ఏ కల్పనం, అనగా అసంభావ్యమైన 

విషయముయొక్క కల్పనం, ఉంటుందో ఆది మూడవ ఆతిశయో కి, ఎట్టనగా. 

రాకాయామితి:. ఆఅమృతాంకోః == చందునియొక్క, వపుః=శరీరం, 

రాకాయామ్ == వూర్ణిమయందు, ఆకలజ్క_మ్ = కలంకం లేనిది, భవేత్ చేత్ = 

ఆయితే, తదా = అప్పుడు తస్యాః ముఖమ్ = ఆమె ముఖం, సామ్యపరాభవమ్ == 

సామ్యం అనే పరాభవాన్ని, దీనితో సమానమైనది మరొకటి ఉన్నది ఆనే పరా 
భవాన్ని, ఆవాప్నుయాత్ == పొందును. 

ఇక్కడ '*చేత్*ను [ప్రయోగించి చేసిన వూర్ణిమనాడు చందునిలో కలంకం 
అనే కల్పన ఆసంభావ్యం గాన ఇది అతిశయో కి. 

వృ. కారణస 5 శీ ఘకారితాం వక్తుం కార్యస్య పూర్యుముక్తా 

చతుర్థి. యథా- 

ల్లో హృదయ మధిష్టితమాదొౌ మాలత్యాః కుసుమచాపబాణేన, 

చరమం రమణీవల్లభ లోచనవిషయం తయా భజతా. 402 
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వ్యా. కారణ స్వ్యేతి:- కారణం తన కార్యాన్ని అతిశ్నీ ఘంగా పుట్టిస్తుంది అని 

చెప్పడంకోసం కార్యాన్ని కారణంకంటె ముందు చెప్పడం నాల్గవ ఆతిశయో క్రి. 

ఎట్టనగా- 

హృద యమితి:- కుట్టనీమతంలోని శ్లోకం. రమణీవల్దభ = ఓ! కామినీ 

వల్లభా! కుసుమచాపబాణేన = మన్మథుని బాణంచేత, మాలత్యాః = మాలతి 

యొక్క, హృదయమ్ = హృదయము, ఆదొ ముందుగా, అధిష్టితమ్=ఆ ధిష్టించ 

బడింది. లోచనవిషయమ్ = నేతగోచర త్యమును, భజతా= పొందిన, త్యయా= 

నీచేత, చరమమ్ = తరవాత ఆధిష్టించ బడింది. 

నాయకుణ్ణి చూచినతర వాతనే మన్మథబాణం హృదయంలో (వవేశించినా 

చూడకముందే (పవేశించింది ఆని కారణంక౦ంట కార్యంముందు జరిగినట్టు వర్ణించ 

బడింది. కారణమైన నాయకదర్శనం ఆతికీ ఘంగా నాయిక హృదయంలో అను 

రాగం ఆనే కార్యాన్ని వుట్టించిన దని చెప్పడం ఉదేశ్యం. ఇది కార్యకారణాల 

క్రమం తారుమారు అవడంచేత ఏర్పడిన ఆతిశయ్యోక్తలంకారానికి ఉదాహరణం. 

18. ప్రతివస్తూపమాలంకారం 

కౌ, (ప్రతివసూపమా తు సా. 101 

సామాన్యస్య ద్విరకస్య య్మత వాఠక్యద్వయే స్థతీః. 

వృ. సాధారణో ధర్మః ఉప మేయవా క్యే ఉపమానవాక్యే చ, 

కథితపదస్య దుష్టతయా అభిహిత్వాత్ , శబ్దభేదేన యత్ ఉపాదీయతే 

సా వస్తునో వాక్యార్థస్య ఉపమానత్వాత్ పతివస్తూపమా. యథా- 

లో దేవీభావం గమితా పరివారపదం కథం భజ'త్వేషా, 

న ఖలు పరిఖభోగయోగ్యం దై వతరూపాజ్కితం రత్నమ్. 

వ్యా. (పతీతి ఏ. యత ఎక్కడ, ఏకస్య సామాన్యస్య = ఒక సాధా 

'రణధర్మానికి, దిః= రెండు పర్యాయాలు, వాక్యద్వయే = రెండు వాక్యాలలో , 

:సీతిః = ఉండుటయో, అక్కడ, (పతివస్తూపమా = | పతివస్తూపమాలంకారం. 
థి 

ల కూ 
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సాధారణ ఇతి:. కథితపదం దుష్టం ఆని చెప్పడ ౦వల్ల ఒకే సాధారణ 

ధర్మం, ఉప మేయ మైన వాక్యం, ఉపమాన మైన వాక్యం అయిన రెండు వాక్యాలలో, 

రెండు వేరు వేరు పదాలచేత [గహింపబడినప్పుడు అది, వస్తువు, అనగా వాక్యార్శం, 

ఉపమానం ఆవడం వల్ల “పతివసూవమి, 

వి, రెండు వాక్యాలలో ఒకే సామాన్యధర్మం రెండు మాట్లు చెప్పెనట్టయితే 

అది |పతివస్తూపమ. (పయోగించిన పదాన్నే మళ్ళీ (పయోగించడం (కథిత 

పదత్వం' దోషం కనుక సామాన్యధర్మాన్ని సమానార్థకా లైన రెండు పదాలచేత 

రెండు వాక్యాలలో చెప్పాలి. ఈ రెండు వాక్యాలలో ఒకటి ఉపమేయవాక్యం, 

రెండవది ఉపమానవాక్యం. వస్తువు అనగా వాక్యార్గ ౦, ఈ అలంకారంలో ఒక 

వాక్యార్లం ఉపమానంగా ఉంటుంది. (మరొకటి ఉప మేయంగా ఉంటుంది). ఆందు 

చేత దీనికి “పతివస్తూపమి అని పేరు. ఎట్రనగా- 

దేవీతి :. దేవీభావమ్ = దేవీత్వాన్ని , గమితా = పొందించబడిన, ఏషా __ 

ఈమె, పరివారపదమ్ = పరివారస్థానాన్ని , కథమ్=ఎట్టు, భజతు==పొందవలెను., 

దైవతరూపాజ్కితమ్ = దేవతారూపంతో చిహ్నిత మైన, రత్నమ్==రత్నము, పరి. 

భోగయోగ్యమ్ = అనుభవించడానికి యోగ్యం, న ఖలు=కాదు కదా? 

వి. ఇక్కడ “కథం భజతు' ఆనే మాట పరివారపదాన్ని పొందడం 

ఆనుచితం అని తెలుపుతున్నది. *న ఖలు" అనేది పరిభోగం ఆనుచితం అని 

తెలుపుతున్నది. ఈ విధంగా ఆనౌచిత్యరూప మైన ఒకే సామాన్యం రెండు శబ్దాల 

చేత రెండు వాక్యాలలో రెండు మార్లు _గహించబడింది. వూర్వవాక్యం ఉపమేయం. 
ఉత్రరవాక్యం ఉపమానం. దేనతారూపచిహ్నిత మెన రత్నానికి పరిభోగ 

యోగ్యత్వం ఎలా అనుచిత మో దేవికి పరివారపదయోగ్యత్యం ఆదే విధంగా అను. 

చితం ఆని బౌపమ్యం తెలుస్తూన్నది. అందుచేత ఇది [పతివస్తూపమాలంకారం. 

ఆవ. మాలారూప్కపతివస్తూపమను ఉదాహరిస్తున్నాడు- 

ల్లో “యది దహక్యనలో[(త కిమద్భుతం 
యది చ గౌరవమ।దిషు కిం తతః, 
లవణమమ్బు సదై ప మహోదధేః 
(ప్రకృతిరేవ సతామవిషాదితా”ి. 454 
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వృ. ఇత్యాదికా మాలా పతివస్తూపమా _దష్టవ్యా. ఎవమన్య తా 

వ్యా. యదిీతి :. ఇది సప మోలాసంలో 272వ శోకంగా వచి+నది. 
ఆతి లు లు చ 

వి. “స్వాభావికములైన కార్యాలు ఆశ్చర్యజనకాలు కావు" అనే సాధారణ 

ధర్మం శబ్ద భేద ంచేత నిర్దేశించబడింది. “ఆగ్న్యాదుల దాహకత్వాదికం స్వా భావికం 

అవడంచేత ఎలా ఆశ్చర్యకరం కాదో సత్పురుషులు విషాదరహితులుగా ఉండడం 

కూడా స్వాభావిక మే అవడంచేత ఆశ్చర్యకరం కాదు" అని ఉపమానోపమేయ 

భావంలో పర్యవసానం. 'కిమద్భు తమ్’ కిం తతః “సదై ప” (పకృతిరేవ' ఆనే వేరు 

వేరు శబ్దాలతో ఆశ్చర్యం లేకపోవడం ఆనే సామాన్యధర్మాన్ని నాలుగు వాక్యాలలో 

చెప్పడం దేత మాలారూప ప్మపతివస్తూవమ. ఈ విషయమే చెపుతున్నాడు- 

ఇత్యాదికా ఇతి :_ ఈ మొద లెనది మాలా [పతివస్తూపమ. ఆని చూచు 

కొనవలెను. ఈ విధంగా మరొక చోట కూడ ఆనుసరింపవలెను. ఆనగా “దేవీ 

భావమ్” ఇత్యాద్యుదాహర ణలలో సాధర్మ్యరూపంలో ఉన్న పే కొన్ని సలాలలో 
(sp థి 

ఈ ఆలంకారం వె ధర్మ్యరూవంలో కూడా ఉండవచ్చును అని ఆర్థం. వైధర్మ్య 

సలంలో  పతివస్తూపమకు రాజశేఖరుని బాలరామాయణంలోని- 
ఠి లాడ 

“చకోర్య ఏవ చతురాశ్చన్ది)కాపానకర్మణి, 

వినావన్నీర్న నిపుణాః సుదృకో రతకర్మణి” 

అనే శోకం ఉదాహరణం. “వెన్నెల [తాగడంలో ఆడచకోరపక్షులే నేర్పుగలఏ. 

అవంతిదేశ స్త్రీలు తప్ప ఇతర స్రీలు రతికర్మయందు నె నై పుణ్యం కలవారు కారు" 

అని అర్థం. ఇక్కడ వై వై ధర్మ్యాన్ని “అవంతీన్త్రీలే నేర్పుగలవారు' అని సాధర్మ్యం 

లోనికి మార్చుకుంటే (పతివస్తూపమ. 

14, దృష్టాంతాలంకారం 

కౌ, దృష్టాన్తః పునరేతేషాం సర్వేషాం (ప్రతివిమ్బనమ్. 102 

వృ. ఏతేషాం సాధారణధర్మాదీనామ్. దృష్టోఒనః నిశ్చయః యత 

దృష్టానః. 
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క్రో త్వయి దృష ఏవ తస్యా నిర్వాతి మనో మనో భవజ్వలితమ్, 
౧ తన గ రు . 

ఆలోకే హి హిమాంశోర్వకసతి కుసుమం కుముద్వత్యాః, 

వృ. ఏష సాధర్మ్యేణ. వై దర్మ్యేణ తు_ 

శో॥ తవాహవెే సాహసకర్మశర్మణః 
na) 

కరం కృపాణాని కమానినిషతః, 

భటాః పరేషాం విశరారుతామగుః 

దధత్యవాకే స్థరతాం హీ పొంసవః, 456 

వ్యా. దృష్టాన ఇతి :_ వెనుకటి కారికనుంచి “వాక్యద్వయే” అనే పదం 

అనువర్తి సుంది. వాక్యద్వయంలో , ఏతే షామ్ = ఈ, స ర్వేషామ్= అన్నింటి 

యొక్క-, అనగా ఉపమానోస మెయసాధారణధర్మాలయొక్క, [వతిబిమృనం పునః 

= (వతిబింబించడం అయితే, దృష్టానః=దృష్టాంతాలంకారం. 

ఏతేషామితి :. 'ఏతేషామ్” ఆనగా సాధారణధర్మాదులయొక,.. “దృష్టః 

అన్నః నిశ్చయః యత నః అనే విగహంచేత దేనియందు నిశ్చయం చూడ 

బడిందో ఆది దృషాంతం. 

వి. బయట ఉన్న ముఖం బింబం; అద్దంలో కనబడేది ప్రతిబింబం. ఈ 

రెండూ వేరు ఆయినా వరస్పరసాదృశ్యాన్ని పట్టి ఆవి రెండూ ఒకటే అన్న 

(వతీతి కలుగుతుంది. ఆదే విధంగా రెండు వాక్యాలలో వేరువేరు ఉపమాన_ఉప 

మెయ-సాధారణధర్మాలను కూర్చినప్పుడు ఆ కూర్చిన తీరును పట్టి ఈ సాధారణ 

భర్మం ఆ సాధారణధర్మం కూడా ఒక్క_టా అన్న (పతీతి కలుగుతుంది. (పతి 

వస్తూపమాలంకారంలో రెండు వాక్యాలలోను చెప్పిన సాధారణధర్మం ఒకటే; 

మాటలు మ్మాతమేవేరు. దృష్టాంతాలంకారంలో సాధారణధర్మాలూవేరే, మాటలూ 

వెరే, “ఏకస్యార్థస్య శబద్వయేనాభిధానం వస్తు పతివస్తుబావః; ద్వయోరర్థయో।ః ద్భిః 

ఉపాదానం బిమ్బపతిదిమృభావః” అని విద్యానాథుడు (పతాపరుదీయంలో చెప్పి 

ఉన్నాడు. “ఒకే విషయాన్ని రెండు శద్దాలలో చెప్పడం వస్తుపతివసుభావం; 

రెండు విషయాలను రెండు మార్దు చెప్పడం బింబ్మపతిబింబభావం” అని దీని 

ఆరం. “వసుతో భిన్నయోర ప్యుపమానోవమేయధర్మయో। వరస్పరసాదృళ్యాద 
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భిన్నయోః వృథ గుపాదానం వీమృ|పతిబిబ్బభావః' అని ఆప్పయదీక్షితులు చెప్పి 

నాడు. “నిజానికి వేరు వేరే అయినా పరస్పరం పోలిక ఉండడంచేత అభిన్నా లైన 

(ఆధిన్నాలు వలె కనబడుశున్న) ఉపమానోప మేయధర్మా లను వేరు వేరుగా 

చెప్పడం బింబ పతిబింబభావం” అని దీని ఆర్థం. 

ఒక విషయాన్ని చెప్పి అది ఆంతే అని (ధ్రువీకరించడానికి మరొక. 

విషయం ఉదాహరణగా చెప్పబడుతుంది. ఉదాహరణగా చెప్పబడేది దృష్టాంతం. 

మొదటి విషయం దార్ ష్టాంతికం.' ఆంత! శబ్దానికి నిశ్చయం ఆని అర్థం. “దృష్టః 

అంతః యస్మిన్ ఇది దృష్టానః” దేనియందు అనగా దేనిని పట్టి దార్జాంతికం. 
అ 

నిశ్చయించబడుతుందో అది దృష్టాంతం అని అర్థం, దీనికి ఉదాహరణం. 

వ్యా. త్యయీతి :- త్యయి = నీవు, దృష్టే ఏవ = చూడబడగానే, తస్యాః 

నూ ఆమెయొక్క_, మనోభవజ్వలితమ్ = మన్మథుని చేత [వ్రజ్వలింపచేయ బడిన, 

మనః = మనస్సు, నిర్వాతి== శాంతిస్తుంది. హిమాంశోః = చర్మదునియొక్క, 
ఆలోకే = దర్శనము కలగగానే, కుముద్యత్యాః = కలవలతీగయొక ,., కుసుమమ్. 

= పుష్పం, ఏకసతి హీ = వికసిస్తుంది కడా? 

వి. ఇక్కడ నృప-చం(దులకు, నాయికా-కుముద్వతులకు, మనః_కుసుమా" 

లకు, మనోభ వజ్యలి త_ సూర్యకి రణజ్యలితాల కూ, నిర్యాణ. వికాసాలకు బింబ్బపతి 

వింబభావం. ఉపమేయవాక్యంలో చెప్పిన నాయకాదుల (పతిబింబాలు లాగ ఉప 

మానవాక్యంలోని చం దాదులు ఉన్నాయి. అందుచేత ఇది దృష్టాంతాలంకారం, 

ఇది సాధర్మ్యంచేత (పోలికనుపట్టి) ఏర్పడిన దృష్టాంతం. ఇది వె ధర్మ్యంచేత. 

కూడా, అనగా విరుద్ధధర్మాన్ని పట్టి కూడా ఉంటుంది. ఉదాహరణం. 

వ్యా. తవేతి ;:. ఆహావే == యుద్దమునందు, సాహసకర్మ శర్మణః = 

సాహస కృత్యములయందు సుఖం గలవాడవు, కరమ్ = హస్తమును, కృపాణాన్ని 

కమ్ == ఖడ్గసమీ పమును, ఆనినీషతః = ప్రొందించదలచుచున్నవాడవూ అయిన, 

తవ = నీయొక్క, పరేషామ్ = శ|తువులయొక్క., భటాః = భటులు, విశరారు 

తామ్ == విడిపోవడాన్ని, (పారిపోవడాన్ని), అగుః = పొందిరి, పాంసవః = పరా 

గాలు, అవాతే = వాయువు లేని పదేశమునందు మామే, స్టిరతామ్=స్థిరత్వ 

మును, దధతి హి ధరిసాయికదా! ఇక్కడ పారిపోవడం, స్థిరంగా ఉండడం 

అనే విరుద్ద ధర్మా లు వర్ణించ బడ్డాయి. నిన్ను చూడగానే భటులు పారిపోతారు. 
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గాలిరాగానే దూ+ి ఎగిరిపోతుంది అనే సాధర్మ్యం వర్యవసితం ఆవుతుంది. అప్పుడు 

ఖటులకు పాంసువులకు, రాజుకు, వాయువుకు, పారిపోవడానికి ఎగిరిపోవడానికి 

వింబ్యపతిబింబభావం ఏర్పడుతుంది. అందుచేత దృష్టాంతాలంకారం. 

15. దీపకాలంకాౌరం 

కా. సకృద్వృతి సు ధర్మస్య (పకృతా ప్రకృతాత్మనామి, 

సైవ కియాను బహ్వ్షు కారక 'స్యెతి దీపకమ్. 108 

వృ. (పాకరణికాపాకరణికానామ్, అర్జాత్ ఉపమానోపమేయా 

నాం ధర్మః | కియాదిః ఏకవార మేవ యదుపాదీయతే తత్ ఏకస్థస్యెవ 

సమ స్తవాక్యదీపనాత్ దీపకమ్. యథా- 

గాధ. కివణాణం ధణం కాఅుణం ఫణమణీ కేశరాఇం పీహాణం, 

కులబాలిఆణం త్ఞణఆ కుత్రో చ్చిప్పని అముఆణం. 45% 

“కృపణానాం ధనం నాగానాం ఫణమణిః కేసరాః సింహానామ్, 

కులబాలికానాం స్తనాః కుతః స్పృశ్యన్తే ఒమృతనామ్”. 

వ్యా, సకృదితి ఫం (పకృళా_పకృతాత్మనామ్ = వకృత._అ|పకృత 

స్వరూపం గల ధర్ములయొక్క-, అనగా ఉప మేయోపమానాలయొక్క-, ధర్మస్యజ 

ధర్మంయొక్క , సకృద్వ్యూత్తిః = ఒక్క పర్యాయం చెప్పడం, అనగా ఉపమేయోప 

మానాలు రెండింటికీ సంబంధించిన |క్రియాగుణాదిధర్మాన్ని ఒక్కమారు పెర్కొ 

నడం, దీపకమ్ = దీపకాలంకారం. (ఇది |క్రియాదీవకం అనే మొదటి భేదం). 

బహ్వీష = ఆనేక ములెన, |క్రియాసు = క్రియలయందు. కారకస్య = కారకం 

యొక్క, నైవ = ఆ సకృద్వృత్తియే, (రెండవ దీపకం), 

పాక రణి కేతి :. _పాకరణిక్నాపాకరణికాలకు అనగా ఉపమేయో పమానాల 

అకు సంబంధించిన [కియాదిధర్మం ఒక్క_మారే చెప్పినప్పుడు అది (ఆ ధర్మం) 

సమస్త వాకాకన్నీ |పకాశింవచేస్తుంది కాబట్టి డీపకం ఆనే (సార్ధకనామం గల) 

అలంకారం. ఎట్లనగా. 
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కృపణానామితి :- ఆమృతానామ్ =బివించి ఉన్న, కృపణానామ్= లుబ్ధుల 

యొక్క, ధనమ్ = ధనమూ, నాగానామ్ = సర్పాలయొక్క_, ఫణమణిః = పడగ 

మీద ఉన్న మణి, సింహానామ్ = సింహాలయొక్క, కేసరాః = జూలు, కులబాలికా 

నామ్ = కులబాలికలయొక్క-, స్తనాః=సనాలూ, కుతః = ఎట్టు, స్పృశ్యన్తే = 

= స్పృశించ బడతాయి? వాళ్ళు జీవించి ఉండగా వీటిని ముట్టడం కష్టం అని 

భావం. 

ఈ అలంకారంలో చెప్పినవాటిలో ఒకటి పకృతం ఆయి ఉంటుంది. 

మిగిలినవి అపకృతాలు. |పకృతం ఉపమేయం; ఆ[పకృతాలు ఉపమానాలు, 

కుల స్రీస్తనాలు [పకృతా లని గ్రహిస్తే కృపణధనాదులు అపకృతాలు. ఈ 

(పకతా పకృతాలకు సంబంధించే టట్టు 'స్పర్శని రూషకియ ఒక్క మారే చెప్ప 

బడింది. అందుచేత ఇది కియాదీపకానికి ఉదాహరణం. కృపణధనాదులను 

స్పృశించడం ఏ విధంగా ఆసంభావ్యమో కులకాంతాకుచస్పర్శ అంత అసంభావ్యం 

అని ఉపమ (పతీయమానం అవుతుంది. ఈ విధంగా (వతివస్తూపమా-దృష్టాంత- 

దీపక-తుల్యయోగితాద్యలంకారాలు ఉపమాగర్భాలుగా ఉంటాయి. 

వృ. కారకస్య చ బహ్వీషు (కియాసు సకృద్భ్యృత్తిః దీపకమ్. 

యథా- | 

శ్లో॥ స్విద్యతి కూణతి వెల్లతి విచలతి నిమిషతి విలోకయతి తిర్యక్ , 

అన్నర్నన్షతి చుమ్బితుమిచ్ళతి నవపరిణయా పధూః శయనే, 

కారక స్వేతి :_ అనేక క్రియలలో ఒక కారకం ఒకే పర్యాయం ఉండ డం 

మరొక దీపకం. “కరా కర్మ చ కరణం సం పదానం తథైవ చ. ఆపాదానాధీ 

కరణమిత్యాహుః కారకాణి షట్” ఆని చెప్పిన ఆరు కారకాలలో ఏదైన ఒకటి 

అనేక క్రియలతో సంబంధించి ఉన్నట్టు చెప్పడం అని ఆర్థం. ఎట్టనగా- 

స్విద్యతీతి :. నవపరిణయా = నూతనవివాహం గల, వధూ:ః = నాయిక, 

శయనే == శయ్యమీద, స్విద్యతి = చెమట కారుస్తున్నది. రూణతి = అవయవాలు 

ముణుచుకొంటూన్నది. వేల్పతి== మెలికలు తిరుగుతున్నది, విచలతి = ఆ మూలకు, 

ఈ మూలకు తిరుగుతున్నది. నిమిషతి == కళ్ళుమూసుకుంటూన్నది, తిర్యక్ = 
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ఆడ్డంగా, విలోక యతి. చూస్తున్నది, అన !=లోలోన, నన్దతి= సంతోషిస్తూన్న ది. 

చుమ్బితుమ్ = చుంబించుటకు, ఇచ్చతి = కోరుచున్న ది. 

ఇక్కడ అనేక్కకియలకు సంబంధించిన 'వధూః' అనే క రృకారకమూ, 
శయనే” అనే అధికరణకారకమూ ఒకే మారు (గహించబడ్డాయి. అందుచేత ఇడి, 
[కియాదీపకం 

ఆప. మాలాదీవకాన్ని నిరూపిసున్నాడు- 

కా మాలాదివక మాద్యం చేద్యథోత్తరగుణావహమ్. 

వృ. పూర్వేణ పూర్వేణ వస్తునా ఉత్తరముతరం చేదుప[కియశే 

తత్ మాలాదీపకమ్. యథా. 

ఖో సం (గ్రామాజ్లిణమాగ తేన భవతా చాపే సమారోపితే 

దెవాకర్ణయ యేన యేన సహసా యడ్యత్సమాసాదితమ్, 
కోదజ్లేన శరాః శరై రరిశిరస్తేనాపి భూమణలం 
తేన త్వం భవతా చ కీర్తారతులా కీర్యా చ లోకత్రయమ్. 
వ్యా. మాలేతి = ఆద్యమ్ = మొదట చెప్పబడినది, ఉత్తరోతర గుణా 

వవాం చేన్ = తరవాత చెప్ప బడేవాటి గుణమును కూర్చేది అయితే, మాలాదిప 
కమ్ = మాలాదీపకాలంకారం. 

వూర్వేణేతి :. వూర్వపూర్వవస్తువుచేత, ఉత్తరోత్తరవన్తువుకు ఉపకారం 
జరిగినట్టు, ఏదో విశేషం లభించి నట్టు, వర్ణిస్తే అది మాలాదీపకం. ఎట్టనగా- 

సంగామేతి వం (వ్యాఖ్యానానికి 229వ శోకం చూడుడు). ఇక్కడ ఒక్కా 
ఆసాదన క్రియ కోదండాదులతో సంబంధించినది. అందుచేత దీపకాలంకోరం. 
శతుశిరస్సులమీదికి పంపడం ద్వారా కోదండం శరాలకు ఉపకరించింది. 
భూమరడలాన్ని పొందించడం ద్వారా శ్యతుశిరస్సుకు శరాలు ఉపకరించాయి. 
అరిశిరస్సు నీవంటి నాయకుణ్ణి ఇవ్వడం ద్వారా భూమండలానికి ఉపకరించింది. 
భూమండలం కీరిని పొందించడం ద్వారా రాజుకు ఉపకరించింది. రాజు మూడు 
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లోకాలలో వ్యాపింపచేయడం ద్వారా కీర్తికి ఉపకరించాడు. ఈ విధంగా వూర్య 

పూర్ణం ఉతరోతరోపకారకంగా ఉండడంచేత మాలాదీపకం, 

16. తుల్వయోగితాలంకారం 

కా, నియతానాం సకృద్ధర్మః సా పున స్తుల్యయోగితా. 104 

వృ. నియతానాం | పాకరణికానామేవ అ పాకరణికానామేవ 

వా. [క మేణోదాహరణమ్- 

ళో పాణ్ణు కైమం వదనం సరసం తవాలసం చ వప్పః, 

ఆ వేదయతి నితాన్నం కేతియరోగం సఖి హృూదన్నః, 460 

లో కుముదకమలనీలనీరజాలి 

ర్లలితవిలాసజుషోర్హృళోః పురః కౌ, 

అమృత మమృర శ్మిరమ్చుజన్మ 

(పతిహతమేకపచే తవాననస్య. 461 

వ్యా. నియలతేతి:_ నియతానామ్= కేవల పకృతముల యొక్క గాని కేవల 

అ|పకృతము లయొక ,_ గాని, ధర్మః= ధర్మం, సకృత్ ==ఒక ,-మారు, (గహించ 

బడినట్టయితే, సా పునః=అది అయితే, తుల్యయోగితాజతుల్యయోగితాల౦కారం, 

నియతానామితి:- *నియతానామ్* అనగా ప్రాకరణికములే కాని, ఆపాక 

రణికములే కాని ఆయినవాటి యొక్క_ అని ఆర్థం, [క్రమంగా ఉదాహరణం. 

పాణ్లు ఇతి:- (ఇది వెనుక కికి2వ పద్యంగా వచ్చినది). ఇక్కడ పాండు 

త్యం మొదలైనవి అన్నీ విరహానికి అనుభావాలుగా (పకృతాలే, వాటికి సంబం 

దించిన ఆవేదనం (తెలపడం) ఆనే క్రియ ఒక్కమారే చెప్పబడింది. ఆందుచేత 

[పాకరణికాలకు సంబంధించిన ధర్మం ఒక్క మారు చెప్పడం అనే తుల్య 

యోగితా [పథమభేదం. 

అవ. అన్నీ అ పాకరణికాలే ఉన్న తుల్యయోగితకు ఉదాహరణం చూప్ప 

తున్నాడు. 

4&2) 
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కుముదేతి:. ఒక నాయకుడు నాయికతో అంటున్నాడు.లలితవిలాసజుషో; 

= సుందర మైన విలాసను పొందిన, దృశోః = సీ నేతముల, పురః = ఎదుట, 

కుముదకమలనీలనీరజాలిః = కలవలయొక్క, పద్మములయొక్క_, నల్లని 

కమలాలయొక్కా, పంక్తి, కా= ఏమి? తవ ఆననస్య = నీ ముఖము ఎదుట, 
ఆమృతమ్ == అమృతము, అమృతరశ్శ్మిః= చం్టదుడు, ఆమ్బుజన్మ == పద్మము, 

ఏకపదేజఒక్క పదంలో (ఒక్కదెబ్బలో), _పతిహతమ్ = కొట్టబడింది. 

వి. ఇక్కడ పూర్వార్థంలో కామినీనయ నాలు (పకృతాలు. కుముదాదు 

లన్ని అపకృతాలు. ఆ కుముదాదులకు సంబంధించిన 'కా'పదవ్యంగ్య మైన అధి 

మేపం, అనగా తిరస్కారం, చెప్పబడింది. ఉత్తరార్థంలో ఆపకృతాలైన అమృ 

తాదుల ఒక ధర్మంగా (పతిహతత్వం చెప్పబడింది. అందుచేత ఇది కేవలం అప 

కృతాలే ఉన్న తుల్యయోగితాలంకారం. 

it. వ్యతిరెకాలంకారం. 

కా. ఉపమానాద్యదన్యస్య వ్యతిరేకః స ఏవ సః, 

వృ. అన్యస్య ఉపమేయస్య వ్యతిరేకః ఆధిక్యమ్. 

లో &ీణః &ణోఒపి శశీ భూయో భూయో౭ భీవర్ణ తే సత్యమ్, 
విరమ (ప్రసీద సున్దరి యౌవనమనివ రి యాతం తు. 462 

ఇత్యాదౌ ఉపమాససో్యోపమేయాదాధిక్యమితి "కేన చిదు క్రమ్. తదయు కమ్, 
ఆత యౌవనగతా సైర్యాధికం హి వివక్షితమ్, 

వ్యా. ఉపమానాదితి;. ఉపమానాత్ __ ఉపమానంకంటె, అన్యస్య = ఉప 
మేయం యొక్క, యత్ వ్యతి రేకః = ఆధిక్యం అనేది ఏది ఉన్నదో, సః= ఆ 
వ్యతిరేకం, స ఏవ = ఆ వ్యతి రేకాలంకార మే. 

అన్య స్వేతి:. అన్యముయొక్క_ అనగా ఉపమేయం యొక్క, వ్యతిరేకం 
ఆనగా ఆధిక్యం. 

వి. సాధారణంగా ఉపమేయంకంటె ఏదో కొంత ఆధిక్యం ఉన్న దానినే 



ఉపమానంగా చెపుతారు. అలా కాకుండా ఉపమానం కంచె ఉవమేయమే ఆధికం 

అని చెప్పినట్లయితే అది వ్యతిరేకాలంకారం. కాని కొందరు [పాచీనాలంకారికులు 

ఉపమేయంకంటె ఉపమానం గొప్పది అని చెప్పడం కూడా వ్యతి రేకాలంకారమే 

అని చెప్పి దానికి “క్షీణ: శషీభో౬పి” ఇత్యాదిశ్లోకం ఉదాహరణంగా ఇచ్చారు, 

క్షీణ ఇతి:- శశీ చం[దుడు, క్షీబః క్షీణ: అపి = త్నీణించినా, భూయో 

భూయఃజమాటిమాటికీ, వివర్ణతే=వృద్దిపాందును. సత్యమ్ = నిజమే. సున్షరిజఓ! 

సుందరీ, విరమ = విరమించునము. (పసీద = అను[గహించుము. యాతమ్ = వెళ్ళి 

పోయిన, యౌవనం తు = యౌవనమైతే, ఆనివ ర్తి = మరలి రానిది. 

ఆవ. ఈ శ్లోకంలో ఉపమేయ మైన వెళ్ళిపోతే మర లిరాని యౌవనం 

కంటె, ఉపమాన మైన శీణించినా తిరిగి పృద్ది పొందే చందునిలో వైశిష్ట్యం 

ఉన్నట్లు చెప్పబడింది. ఆందుచేత ఇది ఉపమానాధిక్యవర్ణనరూపమైన ప్యతి రేకా 

అలంకారం అని వాళ్ళ అభ్మిపయం. ఆది యు కం కాదని చెపుతున్నాడు. 

ఇత్యాదావితి:. ఇతాాదులలో ('శీణః శీబో౭ పి" ఇత్యాదులలో ) ఉపమేయం 

కంటె ఉపమానానికి ఆధిక్యం ఉన్నది అని ఒకడు అన్నాడు. ఆది యు కం కాదు. 

ఇకక యౌవనంలో ఉన్న ఆ సైర ్యం యొక్క. ఆధిక్యమే చెప్పదలచిన విషయం. 

అందుచేత ఉపమేయాధిక్యమే కాని ఉపమానాధిక్యం కొదు అని భావం. 

వి. ఈ విధంగా చెప్పిన పాచీనాలంకారికుడు ఆలంకారసర్వస్వక ర 

ఆయిన రుయ్యకు డని వ్యాఖ్యాతలు వాసినారు. కాని రుయ్యకుడు మమ్మటునికం టె 

ఆర్వాచీను డని అనడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి. అందుచేత రుయ్యకుడు కూడా 

ఈ విషయంచెప్పినా మమ్మటుడు నిర్దేశించిన వ్యక్తి అతడు ఆవడానికి వీలులేదు. 

ఆతి పాచీన వ్యాఖ్యాత ఆయిన మాణిక్యచందుడు- “శీనచిదితి.రుుద పేన” ఆని 

(వాసినాడు. దీనిని పట్టి ఇక్కడ మమ్మటుడు కావ్యాలంకారం స ప్రమాధ్యాయం 

89, 90 కోకాలలో చెప్పిన దానిని నిర్దేశిసున్నాడని చెప్పాలి. 

అవ. వ్యతిరేకాలంకారానికి సంబంధించిన ఇరవై నాల్లు భేదాలు వివరి 

స్తున్నాడు- 

కా. హేత్వోరుకావను క్తీనాం త్రయే సామే నివేదితే 105 
=వీ అధ శద్దార్థాభ్యామథాడీ పె నష్టే తద్వ త్తిరష్ట తత్. 



660 కావ్య ప్రకాశ 

వృ. వ్యతిరేకస్య హేతుః ఉపమేయగతముత్క_ర్షనిమి త్రమ్, ఉప 
మానగతమపకర్ష కారణమ్, తయోర్డ్యయోరు క్తిః, ఏకతరస్య, ద్వయోర్వా 

ఆను కిరిత్యను క్షిత యమ్; ఏత దృేదచతుష్తయముపమానోప మేయభావే 

శబ్దేన (పతిపాదితి, ఆర్థెన చ [క మేణోక్తాః చత్వార ఏవ భేదాః. ఆక్షి ప్రే 

చౌపమ్యే తావ న్ల ఏవ.ఏవం ద్వాదశ, ఏతే శ్లేషేఒపి భవ న్తీతి చతుర్వింశతి. 

భేదాః. కమేణోదాహరణమ్. 

హేత్రోంః ఇతి;- హేత్తోః = రెండు హేతువులయొక్క_, ఉకౌ== చెప్పుట. 

యందు, ఆను క్రీనామ్ = చెప్పక పోవడాలయొక్క- , [తయే = త్రయమునందు, 

సామే = సామ్యము, శబార్హాభ్యామ్ = శబార్లాలచేత, నివేదితే = తెలువబడిందగు 

చుండగా, అథ = లేక, ఆక్షి ప్రే = అక్షీ పం అయిన దగుచుండగా, తద్యత్ = అదే 

విధంగా, శిషే = శిష్టం కాగా, తత్ ౬ ఆ కారణంవలన, తిః = మూడు రెల్దెన, 

అష్ట = ఎనిమిది, ఆనగా ఇరవై నాలుగు భేదాలు. 

వ్యతి రేక 'స్యేతి:- ఉపమేయంలో ఉన్న ఉత్క-ర్ష కు నిమితము, ఉప 

మానంలో ఉన్న అపకర్షకు నిమి తము-ఇవి వ్యతిరేకానికి హేతువులు. ఈ రెండింటినీ 
కూడ చెప్పి నట్టయితే అదొక భేదం. వీటిలో ఒకదానిని, ఆనగా ఉపమేయోత్మర్థ 
నిమితాన్ని గాని ఉపమానగతాపకర్షనిమిత్తాన్ని కొని చెప్పక పోవడ౦.లేదా రెండింటినీ 

కూడా చెప్పకపోవడం అనే చెప్పకపోవడాలు మూడు; నాలుగు ఖేదా లయ్యాయి, 

ఉ పమానోపమేయ భావాన్ని శబ్దంచేత [పతిపాదించినా ఆర్భంచేత, అనగా తుల్యాది 

శద్దాలచేత పతిపాదించినా క్రమంగా పైన చెప్పిన బేదాలే నాలుగు శబ్ద పతిపాదితో' 
పమ గల భేదాలు గాను,నాలుగు అర్థ వతిపాదిత భేదాలు గాను ఆయి మొతం ఎనిమిది 

భేదాలుఅవుతాయి. పైన చెప్పిన నాలుగు భేదాలలో జౌపమ్యం ఆక్షి పం కావచ్చు; 

ఊపహించబడవచ్చు. అవ్పుడు పె ఎనిమిది భేదాలు, ఈ నాలుగు బేదాలు కలిసి. 

మొతం పన్నెండు భేదాలు అవుతాయి. ఈ పన్నెండు భేదాలూ శ్రేషలో కూడా 

ఉంటాయి. అందుచేత మొత్తం ఇరవై నాలుగు భేదాలు. క్రమంగా ఉదాహరణలు - 

అవ. అశ్చిష్ట భేదాలలో హేతువులు రెండూ చెప్పిన, కాబ్ధ సామ్యం ఉన్న, 

వ్యతి రేకానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 



చశమోల్హ్పాసం గైగ్ర1 

శ్లో॥ అసిమాత్రసహాయస్య (ప్రభూతారిపరాభ వే, 
అన్యతుచ్చజన స్యేవ న న్మయో ఒస్య మహాధృవేః. 468 

వృ. అత్త వ తుచ్చేతి_మహాధృతశేరిత్యనయోః పర్యాయెణ 

యుగపద్యా అనుపాదానే అన్యత్ భేద[తయమ్, ఏవమన్యేష్వుపి దష 

వ్యమ్. ఆత ఇవళబ్దస్య సద్భావాత్ శాబ్దమ్ జొపమ్యమ్. 

వ్యా. అసీతి:. మహాధృతేః == గొప్ప ధైర్యం కలవాడు, ఆసీమా|త 

సహాయస్య = ఖడ్గంమ్మాతమే సహాయంగా కలవాడు అయిన, అస్య== ఈవీరునకు, 

|పభూతారిపరాభవే = చాలమంది శ|తువుల పరాభవంలో కూడి ,( వాళ్ళను జయించినా 

కూడ) అన్యతుచ్చజన స్యేవ = ఇతరులైన తుచ్చజనులకు వలె, సయః=గర్వం, 

న లేదు. 

ఏ. ఇక్కడ రాజు ఉపమేయం, ఇతరరాజులు ఉపమానం, అరిపరాఖవం 

సమానధర్మం, మహాధృతిత్వం ఉపమేయోత్కర్గ హేతువు. తుచ్చత్యం ఉపమానా 

పకర్ష హేతువు. ఈ విధంగా రెండు హేతువులూ చెప్పబడ్డాయి. “ఇవి అనేది 

ఉండడంచేత జాపమ్యం శాబం, శెష లేదు. ఈ విధంగా వ్యతిరేకాలంకార 

పథ మభేదానికి ఉదాహరణం. 

ఆతేతి:. ఈ కోకంలోనే “తుచ్చ” శద్దాన్ని, 'మహాధృతేః', అనే పదాన్ని 

పర్యాయంచేత గాని, రెండింటిని కలిపి గాని తీసివేస్తే మిగిలిన మూడు భేదాలకీ 

ఉదాహరణం అవుతుంది. ఈ విధంగానే చెప్పబోయే ఉదాహరణలలో కూడా 

చూచుకోవాలి. ఇక్య్థాడ “ఇవి శబ్దం ఉంది కాబట్టి జొపమ్యం శాబ్రం. 

ఈ శ్లోకంలో తుచ్చశబ్దాన్ని తీసి చదివితే అప్పు డది ఉపమానగతాపకర్ష 

చెప్పని రెండవ వ్యతిరేకం అవుతుంది. “మహాధృతేః'అనే వదం తీసివేస్తే అది 

ఉపమేయగతోత్కంర్ష చెప్పని మూడవ వ్యతిరేకభేదం అవుతుంది. ఈ రెండూ 

తీసివస్తే రెండూ చెప్పని నాల్గవ వ్యతిరేక బేదం అవుతుంది, 

శ్రో॥ అసిమాత్రసహాయోఒపి (ప్రభూతారిపరాభ వే, 

నె వాన్యతుచ్చజనవత్సగర్వోయం మహాధృతిః 464 
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వృ. ఇతి తుల్యార్టె వతిరిత్యార్ణమౌపమ్యమ. 

వ్యా. అసీతి:. మహాధృతిః = గొపు ధైర్యం గల, అయమ్ = ఈరాజు,, 

(పభూతారిపరాభవే = అనేకు లైన శతువులను ఓడించడంలో, అసిమాత 

సహాయో౬పి = ఖడ్గంమ్మాతమె సహాయం కలవాడైనా, అన్యతుచ్చజనవత్ = 

ఇతర తుచ్చజనులతో సమానంగా, సగర్వఃజగర్వంతో కూడినవాడు, నజకాడు. 

ఇతీతి;. ఈ విధంగా మార్చినప్పుడు తుల్యార్ధంలో “తేన తుల్యం (క్రియా 

చేద్యతిః” అనే సూతంచేత వత్మిపత్యయం వచ్చింది కాబట్టి జొపమ్యం ఆరాత్' 
2 ల్ ® 

సిదించింది. 
0 

వి. పైన చెప్పినట్లు “తుచ్చ' 'మహాధృతి' శబ్బాలలో ఒక్కొక్కటి తీసి 

వేయగా, రెండూ తీసివేయగా ఉపమానాపకర్ష వాచక లోప- ఉపమేయోత్కంర్ష 

వాచకలోవ. ఉభయలోపాలచేత మిగిలిన ఆర్థసామ్యవ్యతి రేకాలంకార భేదాలకు కూడా 

ఉదాహరణలు ఆవుతాయి. 

ఆప, ఆక్షిష్టభేదాలలో హేతువులు రెండూ చెప్పినప్పుడు సామ్యం ఆశీ వం 

(వ్యంగ్యం) అయినప్పుడు వ్యతి రేకాలంకారానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో ఇయం సునయనా దాసీకృత తామరస|శియా, 

ఆననేనాకలజ్కే_న జయతీనుం కలజ్కినమ్. 465 
౧ 

వృ, ఆత ఇవాదితుల్యాదిపదవిర హేణ ఆక్షీ ప్రైవ ఉపమా. 

వ్యా, సునయనా = ఆంద మైన న్మేతాలుగల, ఇయమ్ = ఈమె, దాసీకృత 

తామరసశియా = దాసీగా చేయబడిన పద్మము శోభ గల, ఆకలజ్కేన=కలంకం 
లేని, ఆననేన = ముఖంతో, సకలజ్మ_మ్ = కలంకంతో కూడిన, ఇన్లుమ్ = 

చందుణ్ణి, జయతి == జయించుచున్న ది. 

అతేతి:. ఇక్కడ ఇవాదిపదాలు, తుల్యాదిపదాలు లేకపోవడంచేత ఉపమ. 

ఆవ్షిపమైనది, 

వి. ఇక్కడ ఉపమాన మైన చందునిలో సంకలంకత్యం ఆనే అపకర్ష 

హేతువూ, ఉవమేయం ఆయిన ముఖంలో ఆక లంక త్యం. ఆనే ఉత్కర్ష హేతువూ 
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కూడ చెప్పబడ్డాయి ఇవాదిపదాలు కాని, తుల్యాదిపదాలు కాని లేక పోవడ౦చేత 

సామ్యం జయతిపదంచేత ఆక్షిపం, వ్యంగ్యం. శేష లేదు. ఉత్కర్లాపకర్ల హేతువు 
— లా «a a 

లలో ఒక్కొక్కదానిని కాని, రెండింటినీ గాని (గహించకపోతే ఉపమేయోత్క_ర 
ఇ 

వాచకలోప_ ఉ పమానాపక ర్షవాచకలోప_ఉభ యలోపాలచేత మిగిలిన _ ఆక్షి ప్ర 

సామ్యవ్యతి రేకాలంకారో దాహరణలు ఏర్పడతాయి. 

అవ. శిష్ట భదాలలో హేతువులు రెండు చెప్పగా, సామ్యం కాలం ఆయిన 
(a) 

వ్యతి రేకానికి ఉదాహరణ చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ జికేన్షియతయా సమ్యగ్విద్యావృద్దని షేవిణః, 
గొ © (అ 

అతిగాఢగుణన్యాస్య నాబ్లవదృజురా గుణాః, 466 
బజ్ ౧ 

వృ. ఆత ఇవారే వతిః; గుణశబః శిషః, శాబమౌ పమ్యము. 
® ద రాట (0 

వ్యా, జితేస్టియ తయా = టితేందియుడు అవడంచేత, సమ్యక్ = 

బాగుగా, విద్యావృద్ధని షే విణ: = విద్యావృద్దుల ను "సేవించే వాడు, ఆతిగాఢ గుణస్య 

- చాల దృఢములై నగుణాలు కలవాడు ఆయిన, అస్య = ఇతనియొక్క_, గుణాః 

= గుణాలు, మంచిగుణాలు, దారాలు అని రెండర్జాలు. అద్దివత్ = తామరతూడు 

గుణాల వలె, భజ్లురాః= తెగిపోయే స్వభావం కలవి, న_ కాదు. 

ఆతేతి వలా ఇక్కడ “ఇవి అనేదాని అర్థంలో వతిపత్యయం. (“తత 

త స్యేవ” అనే సూ తంచేత) వచ్చినది. అందుచేత జొపమ్యం కాబ్లం. గుణశబం 
(a) చి 

శిషం. 
రుల 

వి. రాజపక్షంలో గుణశబ్లానికి సద్గుణాలు అసీ, తామరతూడు పక్షంలో 

దారాలు ఆనీ ఆర్థం. ఉప మెయ మైన రాజగుణాల ఉత్కర్గకు హేతువైన ఆతి 

గాఢత్వం, ఉపమాన మైన అబ్బ గుణాల ఆపకర్షకు హేతువైన భంగురత్వం చెప్ప 

బడ్డాయి. వీటిలో ఒకదానిని గాని రెండింటినీ కాని చెప్పనిపక్షంలో ఉపమేయగతో 

త్కర్ష హేతులోప ఉపమానగతాపకర హేతులోప_ ఉభయలోపాలకి ఉదాహరణలు 

అవుతాయి. 

ఆవ. శ్రిష్టబేదాలలో హేతువులు రెండూ చెప్పగా, సామ్యం ఆర్థం ఆయిన 

వ్యతిరెకానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 
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శ్లో అభఖణమణలః (శ్రీమాన్ పశ వష పృథివీపతిః, 
sa) GG G Q 

న నిశాకరవజ్ఞ్జాతు కలావె కల్యమాగతః, 467 

వృ. ఆత తుల్యార్థె వతిః, కలాశబ్దః శ్రిష్టః. 

వ్యా. అఖజ్జమణ్ఞ లః == వూర్ణ మైన మండలం కలవాడు, (రాజపక్షంలో 

రాజమండలం' అనీ, చందపక్షంలో “దింబంిఅసీ అర్థం. శ్రీమాన్ = శ్రీమంతుడు 

ఆయిన, (ఐశ్వర్యం, కోభ అని రెండర్జాలు), ఏషః పృథివిపతిః= ఈ రాజు, నిశా 

కరవత్ = చందునితో తుల్యంగా (చం|దుడువలె), జొతు=ఎన్నడూ కూడ, కలా 

వై కల్యమ్ =క లావిక లత్వాన్ని (చతుఃషష్టికళలు, షోడశకళలు అని రెండర్గాలు). 

న ఆగతః = పొందలేదు. 

అ|తేతి వం ఇక్కడ (“తేన తుల్యం [కియా చేద్వతిః” అను స్నూతంచేత 

తుల్యార్టంలో “వతి! ప్రత్యయం (అందుచేత సామ్యం ఆర్థం) కలాశబ్దం శ్రిష్టం. 

రాజు ఉపమేయం, చందుడు ఉవమానం. అఖండ మండ లత్వం ఉపమే 

యోత్క-ర్ష హేతువు. కలావైకల్యం ఉవ మానావకర్గ హేతువు. రెండూ చెప్పబడ్డాయి. 

ఈ ఉత్కర్షాపకర్ష హేతువులలో ఏదో ఒకదానిని గాని, రెండింటిని గాని చెప్పక 
పోతే వెనుకటి వలె హేత్వనుపాదాననిమిత్తక మెన భేద్మతయానికి ఉదాహరణలు 
ఆవుతాయి. 

వృ. మాలా పతివనూపమావత్ మాలావ్యతిరేకోఒపి సంభ వతి. 

తస్యాపి భేదా ఏవమూహ్యాః. దిజ్మాాతముద్శాహియతే. యథా- 

శ్లొ॥ హరవన్న విషమదృష్టిర్హరివన్న విభో విధూతవితతవృషః, 
రవివన్న చాతిదుఃసహకరతాపితభూః కదాచిదసి. 468 

వృ. ఆత తుల్యాగ్థె వతిః; విషమాదయశ్చ శబ్దాః శిషాః, 

వార. మాలేతి ;_ మాలా వతివసూపమ వలె మాలావ్యవ్యతి రేకం కూడా 
ఉండవచ్చును, దాని భేదాలుకూడా ఈ విధంగానే ఊహించుకోవాలి. దిజ్మాాతం, 
(దారిచూపడానికి మాతం) ఉదాహరించ బడుతున్న ది. ఎటనగా- 

యా 

హరవదితి = విభో_ఓ! రాజా! హరవత్ =మహేశ్ళరుడు వలె, విషమ 
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దృషిః=విషమదృష్టి కలవాడవు (బేసిసంఖ్యలో ఉన్న నే|తాలు కలవాడు, సమం 

కానిదృష్టి కలవాడు అని రెండర్జాలు), కదాచిత్ =ఎన్నడూ కూడ, న ఆసిkకావు. 

హరివత్ = శ్రీమహావిష్ణువు వలె, విధూతవితతవృషః = దూరంగా విసిరివేయ 

బడిన గొప్ప వృషం కలవాడపు (వృషం అనగా వృషభం, ధర్మం అని రెండ 

రాలు. శ్రీకృష్ణుడు వృషభాసురుణ్ణి సంహరించాడు). న = కావు. రవివత్ = 

సూర్యుడు వలె, అతిదుఃసహకరతాపితభూః = చాల సహింపశక్యం కాని కరముల 

చేత (కిరణాలచేత) కరంచేత (పన్నుచేత) తపింపచేయబడిన _ (పీడింపబడిన) 

భూమి కలవాడవు, న = కాపు. 

అ|తేతి :- ఇక్కడ తుల్యార్గంలో “వతి” |వత్యయం. విషమాదిశబ్దాలు 

శిషాలు. 
యట 

వి. రాజా ఉపమేయం. హరాదులు ఉపమానం. విషమాదిశబ్దాలు శిష్ట 

శబ్దాలు. అపకర్ష హేతువైన విషమదృష్టిత్వం చెప్పబడింది. ఉత్కర్ష హేతువైన 

సమదృషిత్యం చెప్పబడ లేదు. తుల్యార్ల వతి పత్యయం [పయోగించడంచేత 
బ్ ® 

సామ్యం ఆర్థం. ఒకే ఉపమెయానికి ఆనేక ఉపమానాలకంచె ఆధిక్యం వర్ణించడం 

చేత మాలావ్యతి రేకాలంకారం., 

అవ. శిష్ట బేదాలలో, హేతువులు రెండూ చెప్పగా సామ్యం ఆకివం ఆయి 

నప్పుడు వ్యతిరేకానికి ఉదాహరణ చూపుతున్నాడు- 

వృ- యథా వా- 

శో నిత్యోదిత (ప్రతాపేన (త్రియామామీలిత ప్రభః, 

భాస్వతానేన భూసేన భాస్వానేష వినిర్జిత 8. 469 

వృ. ఆత హ్యాక్షిప్రైవోపమా. భాస్వతేతి శ్రిష్టః, 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా. 

నిత్యేతి :. నిత్యోదిత పతా పేన = నిత్యమూ ఉదయించిన (పతాపం (పరా 

క్రమం, పకృషమెన తాపం ఆని రెండరాాలు) గల, భాస్వతా = కాంతి గల, 
థి రు కూల 

.(సూర్యునిచేత అని రెండవ ఆర్థం). అనేన భూపేన = ఈ రాజుచేత, (త్రియామా 
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మీలిత| పభః ర్యాతిచేత కప్పివేయ బడిన కాంతి గల, ఏషః= ఈ, భాస్వాన్ = 

సూర్యుడు, విని ర్హితః = జయించ బడ్డాడు. 

అతేతి :_ ఇక్కడ ఉపమ ఆక్షిప్క౦. భాస్వతా అనెది శ్లిష్టం. 

వి. రాజు ఉపమేయం. సూర్ముడు ఉపమానం. నిత్యోదితత్వం ఉపమేయో 

త్కర్ష హేతువు, ర్యాతి కాంతివిహీను డవడం ఉపమానాపకర్ష హేతువు. ఇవ. 

తుల్యాదిపదాలు లేక పోవడం౦చేత సామ్యం “వినిర్ధిత ' శబ్దంచేత ఆక్షిపం. 

“భాస్వతా' అనేది శ్రిష్టం. (పతాపళబ్దం కూడ శిష్టం. ఈ భాస్వంతుడు ఆ భాస్వం,. 

తుజ్జి జయించినాడని ఆర్థం. ఇక్క_డ కూడా ఉత్పర్షాపకర్తహేతువులలో ఒకదానిని 

గాని, రెండింటిని గాని (గహించనిచో మిగిలిన మూడు భేదాలు ఏర్పడుతాయి 

ఆవ. కొన్ని చోట్ల “నిర్ణిత” “జయతి' ఇత్యాది పదాలు లేకపోయినా శ్లిష 

విశేషణాల సామర్థ్యంచేత జాపమ్యం ఆకేపించవచ్చునని చెప్పడానికి ఉదాహరణం. 

చూపుతున్నాడు. 

లో స్వచ్చాత్మతాగుణస ముల్ల సి తేన్సబి మృం 

విమ్బ(ప్రభాధర మకృ,తిమహృద్యగన్థమి. 

యూనామతీవ పిబతాం రజనీషు యత్ర 

_తృష్టాం జహార మధు నాననమజ్లనానామ్. 470 

వృ. ఆ తేవాదీనాం తుల్యాదీనాం చ పదానామభా వేఒపి శ్లిషవిశే 

షణై రాక్షిఫైవోపమా (పతీయతే. ఏవంజాతీయకాః శిషోకి యోగ్యస్య 
రట 4 

పదస్య పృథగుపాదానే అన్యేఒపి భేదాః సంభవని. తేఒపి అనయైవ 

దిశా దషవ్యాః. 

వ్యా. స్వచ్చేతి : :- ఈ ద్వితీయాంత విశేషణాలు శ్రేషచేత “'మధు' అనే 

దానికి “*ఆననమ్' అనేదానికీ కూడా వరి స్తాయి. స్వచ్చ్బాత్మతా గుణ సముల్లసితేన్లు. 

బిమృమ్ = నిర్మలస్వరూపం కలిగి ఉండడం అనే గుణంచేత ప్రతిబింబించిన 

చందబింబం గలది, ముఖపక్ష౦లో కూడా చెక్కిళ్ళు స్వచ్చంగా ఉండడంచేత. 

వాటిలో చందబింబం (పతిబింబిస్తూన్నది ఆని ఆర్థం. బిబ్బ్మపభాధరమ్ దొండ. 
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పండు కాంతిని ధరించేది. ముఖపక్షంలో దొండపండు వంటి కాంతి గల ఆధ 

రోష్టం కలది ఆని ఆర్థం, అకృతిమహృద్యగన్టమ్ = సహజమైన మనోహర మైవ 

సువాసన గలది ఆయిన, ముఖపక్షంలో కూడా ఇదే ఆర్థం. మధు = మద్యము, 

రజనీష = రాతులయందు, అతీవజ మిక్కిలి, పిబతామ్ = తాసుచున్న, 

యూనామ్ = యువకులయొక )_ , తృష్టామ్ = పానేచ్చను, జహార = హరించెను, 

అజ్ల్ఞనానామ్ = స్రీలయొక్క-, ఆసనమ్ = ముఖము, న = హరించ లేదు, ఆధరపాన 

తృష్ణ అలాగే ఉండెను అని భావం. 

ఏ. హృద్యమైన గంధము మొదలైనవి ఉండడంచేత స్త్రీల ముఖం 

మధువు వలె ఉన్నది ఆని శ్లిష్టవి శషణాల సామర్థ్యంవల్ణ జాపమ్యం ఆక్షిప్తం అవు. 

తున్నది. ఆయితే మధువు తృష్ణను హరించింది కాని ఆననం హరించలేదు అని. 

చెప్పడం చేత వ్యతి రేకాలంకారం. 

ఆ(తేతి :- ఇక్కడ ఇవాదిపదాలు, తుల్యాదిపదాలు లేకపోయినా శిష్ట 

విశెషణాల సామర్గ్యంచేత ఉపమ ఆక్షిపమై (వ్యంగ్యమె) (పతీతం అవుతున్నది. 

శిషోకి కి (శేషతో కూడిన ఉక్సికి) తగిన పదాన్ని వేరుగా [గహించినప్పుడు ఈ 
అట = 

విధ మెన ఇతరఖేదాలు కూడా సంభవిస్తాయి. వాటిని కూడా ఈ పద్దతిలోనే 

(గ్రహించాలి. 

16. ఆక్షేపాలంకారం 

కా. నిషేధో వక్తుమిష్టస్య యో విశేషాభిధిత్సయా. 106 

వక్ష్యమాణోక విషయః స ఆక్నేపో ద్విధా మతః. 

వృ. వివక్షితస్య [పాక రణికత్వాదనుపసర్దనికార్యస్య అశక్య 

వక్త్షవ్యత్వమ్ అతి పసిద్దత్యం వా విశేషం వక్తుం నిషేధో నిషేధ ఇవ 

యః సః వక్యమాణవిషయః ఉక, విషయశ్శేతి ద్విధా ఆశ్నేపః. [కమేజో 

దాహరణమ్. 

వ్యా. నిషేధ ఇతి :- విశేషాభిధిత్సయా = విశేషాన్ని చెప్పవలెననే ఆధి 

లాషచేత, వక్తుమ్ = చెప్పుటకు, ఇష్టస్య = ఇష్ట మైనదానియొక్క-; యః=ఏ, 

సిషేధః = నిషేధం ఉన్నదో, సఃజ అది, వక్ష్యమాణజోకృవిషయః = చెప్పనున్న 
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దానికి, చెప్పబడినదానికీ సంబంధించిన, ద్విధా = రెండు విధాలైన, ఆక్షిపాలంకా 

రంగా చెప్పబడింది. 

వివక్షిత స్యేతి ;. పాకరణికం అవడంచేత అ పధానంగా చేయడానికి 

వీలుకాని, చెప్పదలచిన విషయాన్ని, దాన్ని గూర్చి చెప్పడం శక్యం కాదు అనే 

ఊద్దేశ్యంచె చేతనో, ఆ విషయం చాల సిద్ద మెనది; చెప్పవలసిన పని లేదు అనే 

ఉద్దేశ్యంచేతనో, నిషేధించడం (నిజానికి ఇది ని చషేధించడంకాదు, నిపేధించడం 

వంటిది, నిే 'షేధాబాసం)ఆమేపాలంకారం. ఇది చెప్పనున్నదాని నిషే షేధం కావచ్చు, 

చెప్పినదాని నిషేధం కావచ్చు. అందుచేత రెండువిధాలు. | కమంగా ఉదాహరణం. 

గాథ. ఏ ఏహి కింపి కీఏవి కఏణ ణిక్వివ భణామి అలమహవా, 

అవి అరిఅకజ్టారమృఅరిణీ మరఉ ణ భణిస్సం. 471 

*ఏ ఏపి కిమపి కస్యా అపికృతే నిష్కృప భణామి అలమథవా, 

అవిచారితకార్యారమృకారిణీ [మియతాంన భణిష్యామి” 

వ్యా, ఏ ఇతీ:. నాయకునితో నాయిక సఖురాలు అంటూన్న మాటలు, 

ఏ= ఏయ్! నిష్కృవ= జాలి లేనివాడా! ఏహి = రమ్ము, కస్యాః అపి కృలే= 

కకానొకతె విషయంలో, భణామి= చెప్పెదను. అథవా == లేదా, ఆలమ్ = 

చాలును, ఆవిచారితకార్యార మృ కారిణీ = ఆలోచించకుండగా కార్యారంభం చేసిన 

ఈమె, |మియతామ్ = మరణించుగాక; న భణిష్యామి = చెప్పను. 

వి. ఇక్కడ విరహంవల్ల నాయిక పడుతూన్న బాధను చెప్పవలె నని 

అనుకొని ఆది చెప్పడం కష్టం అని వ్యంజింవచేయ డానికి “చెప్పను* ఆని అంటూ 

నిషేధించడంవల్ల వక్ష్యమాణవిష యకనిశే ఇధం. 

ఆవ. ఉక విషయనిే ఇధానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో జ్యోత్స్నా మౌ క్రికదామ చస్టనరసః శీత్రాంశుకాన ద్రవః 

కర్పూరం కదలి మృణాలవలయాన్య మ్ఫోజిసీపల్లవాః, 

అన్మర్మానసమాస్వయా (ప్రభవతా తస్యాః స్ఫులిజోత్క_ర 
వ్యాపారాయ భవన్ని హన్న కిమనేనో కేన న (బూమహే. 
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వ్యా. జోత్సేతి:- నాయకునితో దూతి మాటలు. జ్యోత్స్వృాజ= వెన్నెల, 

మౌ _క్రికదామ=ముత్యాలహారం, చన్ననరసః= మంచిగంధ౦, శీతాంకుకానదవః= 

చందకాంతమణులదవం, కర్పూరమ్ = కర్పూరం, కదలీ = అరటిచెట్టు, మృణా 

లవలయాని = తామర తూడులు, ఆమ్మో జినీవపల్పవాఃజతామరతీగ చిగుళ్ళు, అన్నర్మా 

నసమ్ = మనస్ఫుమధ్యయందున్న, [పటవతా == సమర్దుడ వైన, త్వయా = సీచేత, 

సీిమూలంగా , తస్యాః = ఆమెకు, స్ఫులిజ్లోత)_రవ్యాపారాయ = నిప్పురవ్యల సము. 

దాయముయొక్క_ వ్యాపారంకొరకు, నిప్పురవ్యల వలె బాధించడానికి, భపని =: 

అవుతున్నాయి. ఆః = ఏమి ఘోరము! హన, = ఎంత కష్టం! ఉక్తేన = చెప్ప, 

బడిన, అనేన = దీనిచేత, కిమ్ = ఏమి ప్రయోజనం! న బూమహే = చెప్పము. 

వి. ఇక్కడ కొంత చెప్పి _పసిదృమైనదానిని ఇ౦క విస్తరించి చెప్పడం 

ఎందుకు అన్నట్టు ని శే షెధించడ౦వల్ల (' చెప్పను" అని ఆనడంవల్ర) ఇది ఉక్త 

విషయనిషేధం. 

19. విభావనాలంకారం 

కా. క్రియాయాః (ప్రతిషేధేఒపి ఫలవ్య క్రిర్విభావనా. 107 

వృ. హేతురూప[కియాయాః నిషేదేఒపి తతృల్మపకాశనం విభా- 

వనా. యథా- 

లో కుసుమితలతాభిరహతాప్యధ త్త రుజమలికులై రదష్టాపి, 

పరివర్శతే స్మ నలినీ లహరీ భిరలోలితాహ్యఘూర్హత సా. 478 

వ్యా. [కియాయా ఇతి: [కియాయాః = హేతు వైన [కియయొక్క, (పతి 

షేదేఒపి = (పతిషేధమునందు కూడ, ఫలవ్యక్తిః= ఫలవ్య క్రీ, విభావనా == 

= విభావనాలంకారం. 

హేత్వితి :. హేతువైన |క్రియ లేదు అని చెప్పినా కూడ ఫలం కనబడి 

నట్టు వరించడం విభావనాలంకారం. ఆనగా హేతువు ఉంటేనే కాని ఫలం కలగ 

కూడదు. హేతువు లేదని ఆంటూనే ఫలం కలిగిందని చెప్పడం విభావనాలంకార 0.. 

ఎట్టనగా. 
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కుసుమిలేతి ;. కుసుమితలతాభిః = పుష్పించిన లతలచేత, అహతాపి= 

'కొట్టబడకపోయినా కూడ, సా= ఆమె, రుజమ్ = పీడను, అధత = ధరించెను, 

అలికులె లైః=తుమ్మెదల సముదాయాలచేత, అదష్టాపి కరవ (కుట్ట) బడక పోయినా, 

పరివర తేస్మ = దొర్హుచుండెమ. నలినీలహరీభిః = వద్మలతలతో కూడిన (సరస్సు 

లోని) తరంగాలడే త అలో లితాపి = కదల్బబడకపోయినా, అఘూర్డత = తిరిగి 

పోయెను. 

పీడ మొదలెన కార్యాలకు కారణాలైన కొట్టబడడం మొదలైనవి లేక 

పోయినా ఆ కార్యాలు క లిగినట్టు వర్షించడంచేత విభావనాలంకారం. 

20. విశేషోక శ్రలంకారం 
అవావాతి 

కా. విశేషో కిరఖల్లేషు కారణేసు ఫలావచః. 
అనా 

వృ. మిలితేష్వపి కారణేమ కార్యస్యాకథనం విశేషోక్రిః అనుక 

నిమితా, ఉక్తనిమిత్తా, అచిన్త్యనిమిత్తా చ. (కమేశోదాహరణమ్. 

శో ని(ద్రానివృతావుదిశే ద్యురత్నే 

సఖీజనే ద్వారపదం పరాప్తె, 

శధీకృతాశేషర సే భుజజే 
oe) య fn 

చచాల నాలిజనతో ౬ జ్లనా సా, 474 

వ్యా. విశేషో క్రిరితి :- కారణేషు = కారణాలు, అఖచ్జేషు = పరివూర్ణము 

లుగా ఉన్నా కూడ, ఫలావచః = ఫలమును చెప్పకపోవడం, విఖీషో శి! = విశేషో 

క్యలంకార ౦. 

మిలితేష్వితి :. కావలసిన కారణా లన్నీ కలిసినా కూడ కార్యం కలిగి 

నట్లు చెప్పకపోవడం విశేషోక్తి. కార్యం కలగకపోవడానికి నిమిత్తం చెప్పనట్ట 

యితే ఆ విశేషో క్రి “అను క్రనిమిత్తం"; చెప్పినట్టయితే 'ఉక నిమితంి; దాని 

నిమిత్తం ఊహించరానిదై తే 'అచింత్యనిమిత్తం*. ఈ మూడు భేదాలకీ వరసగా 

“ఉదాహరణలు. 

నిదా ఇతి: నిదానివృతౌ=ని|ద జేలిపోయినా, ద్యుర త్నే=సూర్యుడు, 
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ఊఉదిలే = ఉదయించినా, సఖీజనే = సభీజనం, ద్వార పదమ్ == ద్వారస్థానాన్ని, 

పరాస్తే= పొందినా, భుజజ్లే== పీయుడు, శ్ఞ ఫీకృతా శ్రేషరసే = శిథిలం చేయ 

బడిన అలింగనాసకి, కలవాడ్రెనా, సాజ ఆ, అజ్జనా == స్తీ: ఆలిజ్ఞనత।==ఆలింగ 

గనం నుండి, న చచాల = చలించలేదు. 

వి. ఆలింగనంనుండి చలించడానికి తగిన కారణాలన్నీ ఉన్నా ఆలింగన 

చలనం ఆనే ఆ కార్యం కలగలేదుగాన విశేషో కి అది కలగకపోవడానికి నిమిత 

మైన గాఢానురాగం చెప్పబడలేదు. అందుచేత అనుక నిమిత. 

అవ. ఉక నిమిత్రవిశేషో క్రికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ కర్పూర ఇవ దగ్గోఒపి శక్తిమాన్ యో జనే జనే, 

నమోఒస్వవార్యవీర్యాయ తస్మై మకరశేతవే. 415 

వ్యా. కర్పూర ఇతి :. ఇది రాజశేఖరుని బాలరామాయణంలోని తృతీ 

యాంకంలోని శోకం. యః= ఏ మన్మథుడు, కర్పూరః ఇవ = కర్పూరం వలి, 

దగ్గః = అపి = కాల్చదిడినా కూడా, జనే జనే = పతీజనునివిషయంలో, కక్కి 

మాన్ == శకి గలవాడో, అవార్యవీర్యాయ = నివారింప శక్యం కాని వపరాాకమం 

కల, తస్మై = ఆ, మకరకేతచే = మన్మథునకు, నమః అసు= నమసా్కారం 

ఆగుగాక. 

వి శరీరం కాల్చివేయడం శ క్రి నశించడానికి కారణం. ఆ కారణం ఉన్నా 

శక్తి వినాశం అనే కార్యం కలగలేదు. శకి ఉంది. దీనికి నిమిత మైన ఆవార్య 

వీర్యత్వం చెప్పబడింది గాన “ఉక్త నిమిత్తవిశేషో_క్రి. 

అవ. ఆచింత్యనిమి త విశేషో క్రికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు- 

స ఏకస్త్రీణి జయతి జగని, కుసుమాయుధః, 
హరతాపి తనుం యస్య శమ్మునా న బలం హృతమ్. 

వ్యా. స ఇతి :- సః= ఆ, కుసుమాయుధః = మన్మథుడు, ఏకః = 

ఒక్కడే, |తీణి = మూడు, జగ న్రి=జగత్తులను, జయతి=జయిస్తున్నాడు, యస్య 

= ఎవనియొక్క-, తనుమ్ = శరీరాన్ని, హరతాపి = హరించినవాడై నా, 

శమ్భునాజమ హేశ్వరునిచేత , బలమ్ ఆబలం, న హృతమ్ = హరించబడలేదో. 

గొ 
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వి, శరీరాన్ని హరించడం బలం హరించడానికి కారణం. కారణం ఉంది. 

కార్యం కలగలేదు. అందువలన విశేషో క్తి. ఎందుకు హరించలేదో చెవ్పజాలం. 

అందుచేత “అచింత్యనిమి త్రవిశేపో క్రి”. 

21. యథాసంభ్యాలంకారం 

కా. యథాసంఖ్యం (కమెజైవ (కమికాణాం సమన్వయః. 108 

వృ. యథా- 

శ్లో ఏకస్రీధా వససి చేతసి చిత్రమ్యత్ర 
దేవ ద్విషాం చ విదుషాం చ మృగీదృశాం చ, 

తాపం చ సంమదరసం చ రతిం చ పుష్టన్ 

శౌ ర్యోష్మణా చ వినయేన చ లీలయా చ, 477 

వ్యా, యథాసంఖ్యమితి. :- [క్రమికాణామ్ = ఒక [క్రమంలో ఉన్నవాటికి, 

[కమేజై వ= ఆ [కమంచేతనే, సమన్వయః = సమన్వయం, యథాసంఖ్యమ్ = 

యశాసంఖ్యాలంకారం 

ఎటనగా. 
(వూ) 

ఏక ఇతి :. దేవ=టఓ! రాజా! ఏక: ఒక్కడ వే ఆయిన నీవు, ద్విషాం 

చజశతువులయొక్క-, విదుషాం చజ=విద్వాంసులయొక్క, మృగీదృకాం చ= 

మృగనయనలయొక్క-, చేతసీజ చి తమునందు, శౌర్యోష్మణా చజళెరం వేడి 

చేత, వినయేన చ=వినయంచేత, లీలయా చ = విలాసచేత తాపం చ = 

తాపాన్నీ, సంమదరసం చ=ఆనందాన్నీ, రతిం చ=అనురాగాన్నీ, పుష్టన్= 

=పోషిస్తూ, తిధా=మూడు విధాలుగా, వససి=నివసిసున్నా వు, చితమ్= 

ఆశ్చర్యము. 

వి. ఇక్కడ శౌర్యోష్మచేత శత్రువుల మనస్సులో తాపాన్ని, వినయం 
చేత విద్వాంసుల మనస్సులో సంతోషాన్నీ, లీలచేత స్త్రీల మనస్సులో అను 

రాగాన్నీ కలిగిస్తున్నావు అని |కమానుసారం అన్వయం. అందుచేత యథా 

సంఖ్యాలంకారం. 
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22, ఆర్థాంత రన్యాసాలంకారం 

కా, సామాన్యం వా విశేషో వా తదన్యేన సమర్థ్యకే 

యత్తు సోఒర్థాన్తర న్యాసః సాధర్మే్యేణేత రేణ వౌ. 1౮9 

వృ. సార ర్మ్యేణ వెధర్మేకణ వా సామాన్యం విశేషేణ యత్ 

మర్ధ్యతే, విశేషో వా సామాన్యెన సో౬ర్జాన్తరన్యాసః. క మేణోదా 

రణమ్. 

రగ 

య 

వ్యా, సామాన్యమితి :- సామాన్యం వో సామాన్యం కాని, విశేషో వా 

విశేషం కాని, తదన్యేన = దానికంటె భిన్న మైనదానిచేత, అనగా సామాన్యం 

విశేషంచేత, విశేషం సామాన్యంచేత , సాధ ర్మేణజ సాధర్మ్యంచేతగాని, ఇత రేణ 

వాజావై ధర్మ్య్యంచేత గాని, యత్ సమర్ధ్యలే = సమర్థించ బడును ఆనేది ఏది కలదో, 

సః = అది, ఆరానరన్యాసః = అరాంతరన్యాసాలంకారం, 
థి —= ® 

సాధర్మ్యేణేతి:- సాధర్మ్యంచెత గాని, వైెధర్మ్యంచేత గాని సామాన్యం 

విశేషంచేత సమర్థించబడడం, లేదా విశేషం సామాన్యంచేత సమర్థించ బడడం 

ఆర్థాంతరన్యాసాలంకారం. 

వి. సాధర్మ్యం ఆనగా సమానమైన ధర్మాలు కలిగి ఉండడం. వై ధర్మ్యం 

అనగా విరుద్దధర్మాలు కలిగి ఉండడం. ఏదైనా ఒక వస్తువుకు మరొకవస్తువును 

దృష్టాంతంగా చూ పేటప్పుడు సాధర్మ్యాన్ని పురస్కరించుకొని చూపవచ్చు, 

వైధర్మ్యాన్ని పురస్కరించుకొని చూపవచ్చును. ఉదాహరణకి 'గోపాలుడు 

రాముడు వలె తెలివైనవాడు కాడు' అన్నప్పుడు గోపాలుజ్జి రాముడితో 

పోలుస్తున్నాం. అయితే ఈ వాక్యానికి “రాముడు తెలివైనవాడు; కాని గోపాలుడు 

తెలివై నవాడు కాడు” అని భావం చెప్పవచ్చు. అప్పుడు ఇది వెధర్మ్యంచేత 

పోల్చడం అవుతుంది. “రాముడు తెలివై నవాడు కాడని మీకు తెలుసుక దా? అతని 

వలెనే గోపాలుడు కూడా తెలివై నవాడు కాడు” ఆని భావం చెప్పవచ్చు. అప్పుడు 

సాధర్మ్యంచేత పోల్చినట్టు అవుతుంది. 

ఒక సామాన్యవిష యం చెప్పి దానిని, విశేషంచేత సాధర్మ్యం పురస్కరించు 

48) 
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కొని, సమర్దిస్తే ఒక భేదం. వైధర్మ్యం పురస్కరించుకొని సమర్థిస్తే రెండవ 

భేదం. ఒక విశేషాన్ని చెప్పి దానిని సామాన్యంచేత, సాధ ర్మ్య్యం పురస్కరించు 

కొని సమర్డిస్తే ఒక భేదం, వైధర్మ్యంచేత సమర్థిస్తే రెండవ భేదం. ఈ విధంగా 

ఆర్థాంతరాన్యాసాలంకారంలో నాలుగు భేదాలు ఉంటాయి. (క్రమంగా ఉదాహరణలు. 

సాధర్మకవూర్యకంగా విశేషంచేత సామాన్యసమర్థ నానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

శ్లో॥ నిజదోషావృత మనసామతిసున్దర మేవ భాతి విపరీతమ్, 
పళ్యతి పితోపహతః శశిశు్యభ్రం శజ్జమపి పీతమ్. 478 

వ్యా. నిజేతి;_ నిజదోషావృత మనసామ్ = తమ దోషముల చేత కప్పి 

వేయబడిన మనస్సు కలవాళ్ళకు, ఆతిసున్టర మేవజ చాల సుందర మైనదే,వివరీతమ్ జు 

విపరీతంగా, భాతి == తోచును. పితోపహతః == పైత్యంచేత పీడితుడు, శిశు భమ్ 
అపి = చందుడు వలె తెల్టగా ఉన్నా కూడ, శజ్ఞమ్ = శంఖమును, పీతమ్ = 
పచ్చగా ఉన్నదానినిగా, పళ్యతి = చూస్తాడు. 

వి. ఇక్కడ నిజదోషేత్యాదిసామాన్యం శంఖం పచ్చగా కనబడడం అనే 

విశేషంచేత నమర్థించ బడింది. ఇది సాధర్మ్యంతో అర్హాంతర న్యాసకు ఉదా 

హరణం. 

అవ. సాధర్మ్యపూర్వకంగా సామాన్యంచేత విశేషాన్ని సమర్థించడానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 

ల్లో సుసితవసనాలంకౌరాయాం కదాచన కౌముదీ 

మహసి సుదృశి _స్వైరం యాన్యాం గతోఒ స్తమభూద్విధుః, 

తదను భవతః క్రీ ర్రిః 'కేనాప్యగీయత యేన సొ 

ప్రియగృహమగాన్ముకాశజ్కా క్వ నాసి శుభ(ప్రదః. 479 

వ్యా, నసుసితేతి;. (అర్థానికి చూ. 266వ శోకం). ఇక్కడ సుసితేత్యాది 

వాక్యంలో చెప్పిన విశేషం “క్వ నాసీ' ఇత్యాది సామాన్యం చేత సమర్ధించ బడింది. 
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ఆవ, వైధర్మ్యపూర్వకంగా నామాన్యాన్ని విశేషం చెత సమర్దించడాసికి 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో॥ గుణానామేవ దౌరాత్మ్యాద్దురి ధుర్యో నియుజ్యతే, 
ఉం స 

అసంజాతకిణస్క-_న్టః సుఖం స్వపితి గొర్లలిః, 480 

వ్యా. ధుర్యః = కార్యభారవహనసమర్పుడు, గుణానామ్ = గుణాలయొక్క-, 

ధౌరా త్మ్యాదేవ = చెడ్డతనంవలననే, ఆవరాధంవలననే, ధురి= కార్యభార మునందు, 

నియుజ్యతే =ని య మించ బడుతున్నాడు. గలిః = సామర్థ్యం ఉన్నా కాడిమోయని, 

కాడి భుజంమీద పెట్టగానే | క్రిందికి పడదోసే, గౌః =ఎద్దు,ఆసంజా తకిణస్క-న్టః= 

కాయలు కలగని మూపు కలదై , సుఖమ్ = సుఖంగా, స్వపితి = నిదపోతున్నది. 

వి. ఇక్కడ పూర్వార్ధంలో చెప్పిన సామాన్యం ఉత్తరార్థంలో చెప్పిన 

విశేష మైన గలివృత్తాంతంచేత సమర్థించ బడుతున్నది. గుణాలు లేక పోవడంచేత 

గలి కాడికి కట్టబడదు అసి వై ధర్మ్యరూ పేణ సమర్థించబడింది. 

అవ. వెధర్మ్య పూర్వకంగా సామాన్యం చేత వి శేషసమర్థనానికి ఉదాహరణం 

చూపుతున్నాడు. 

ళో అహో హి మే బహ్వపరాద్ధమాయుషా 

యద(పియం వాచ్యమిదం 'ముయేద్భశమ్, 

త ఎవ ధన్యాః సుహృదః పరాభవం 

జగత్యదృష్వైవ హి యే కయం గతాః, 481 

వ్యా. అహో ఇతి: ఏదో అ|పియవార్తను చెప్పవలసివచ్చినందుకు 

దుఃభిస్తూన్న వాని మాటలు. అహో=అయ్యో! మే  నావిషయమునందు, ఆయుషా 

= ఆయుర్హాయంచేత, బహు-_అఆధికంగా, ఆపరాద్ధమ్ = అపరాధం చేయబడింది. 

యత్ = ఎందువలన అనగా, మయా = నాచేత, ఈద్భశమ్ = ఇట్టి; ఆ|పియమ్ = 

ఆ|పియము, వాచ్యమ్ = చెప్పవలసివచ్చినది. జగతి ఈ జగత్తులో యే= ఎవరు, 

సుహృదః=మితునియొక్క, పరాభవమ్ = పరాభవాన్ని ,ఆద్భ ష్టెవ =చూడకుండ 
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గానే, షయమ్ = నాశమును, గతాః = పొందినారో, తే ఏవ = వాళ్ళే, ధన్యాః హి- 

వి. ఇక్కడ 'త ఏవ ధన్యాః ఇత్యాదివాక్యంలో చెప్పినది సామాన్యం. దీని 

చేత పూర్వార్ధంలో చెప్పిన “నా ఆయుర్దాయం నాకు చాల ఆపకారం చేసింది” అనే 

విశేషం సమర్థించ బడింది. “వాళ్ళు ధన్యులు” అనే సామాన్యం నేను అధన్యుణ్ణి” 

అనే విశేషం వైధర్మ్యంతో కూడినవి, 

283. విరోధాలంకారం 

కా, విరోధః సోఒవిరోధేఒపి విరుద్దత్వేన యద్వచః 

వృ. వస్తువృ తేనావిరోధే౭.పి విరుద్దయోరి వ యదభిధానం స. 

విరోధః. 

కా, జాతిశ్చతుర్భిర్జాత్యాదై ్యర్విరుద్దా స్యాద్దుణస్త్రిభిః, 110 

కియా ద్వాభ్యామపి (ద్రవ్యం (ద్ర వ్యేజై వేతి తే దశ. 

వృ. (క మేణోదాహరణమ్- 

వ్యా, విరోధః ఇతి;. ఆవిరోదే౬పి = వా స్రవంలో విరోధం లేకపోయినా,. 

అ గ్ రా 

అది, విరోధః=విరోధాలంకారం (విరోధాభాసం). 

వ్యా. వా స్తవంలో విరోధం లేకపోయినా విరుద్దములై. నట్టు రెండు వస్తు 

వులను వర్ణించడం విరోధాలంకారం. 

జాతిరితి;. జాలి? __ జాతి, జాత్యాదైె ్థః = జాతి మొదలెన, చతుర్భిః = 

నాలిగింటితోను, విరుద్దా చై విరుద్ద మైనది, స్యాత్ = అవవచ్చును. గుణః = గుణం, 

(తిభిః = మూడింటితో, విరుద్ధం కావచ్చును. (48 = 7). క్రియా = క్రియ, 
ద్వాభ్యామ్ = రెండింటితో విరుద్ధం కావచ్చును. (T7+2= 9). [దవ్యమ్ = దవ్యం, 

(దవ్యేణెవ = (దవ్యంతోమ్మాతమే ఏరుద్దం కావచ్చును. (6 క! 10). ఇతి = 

ఇట్టు, చే ఆ విరోధాలు, దశ = పది. 
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వి. ఈ విరోధాలంకారంలో పది భేదాలు ఊంటాయి. పదారాలు జాతి, 

గుణం, క్రియ, ద్రవ్యం అని నాలుగు విధాలు గాన జాతి జాత్యాదులతోను, అనగా 

జాతి.గుణ.|కియా-|దవ్యాలతోనూ, గుణం గుణ_క్రియాయదవ్యా లనే మూడింటి 

తోను, |కియ, (కియా. దవ్యములనే రెండింటితోను, (ద్రవ్యం (దవ్యంతోను ఏరుద్ద 

ములై నట్టు వర్ణిస్తే అవి పది భేదాలు ఏర్పడ తాయి. |కమంగా ఉదాహరణలు. 

శో అభినవనలిసీకిసలయమృణాలవలయాది దవదహనరాశిః, 

సుభగ కురబ్లదృశోఒస్యా విధివశత స్వద్వియోగపవిపాతే. 

వల్ల, త్వద్వియోగపవిపాతే వ సీ వియోగం అనే పిడుగు పడగానే, అస్యాః = ఈ 

'కురజ్బదృశః=మృగ నయనకు, అభినవనలి సీకిసల య మృణాలవలయాది = నూతన 

మైన వద్మలత, చిగుళ్ళు, తామరతూడుల వలయాలు మొదలై నది, దవదహనరాశిః 

= దావాగ్నియిొక. రాశిగా ఆయినది. 

వి. ఇక్కడ నలినీత్వాదిజాతులకు దవదవానత్యజాతితో విరోధం. అనగా 

నలినత్వాదులు దవదహనత్వాన్ని పొందడం విరుద్దం. ఈ విధంగా జాతికి జాతితో 

విరోధం అనే విరోధాలంకారం. ఇలా అవడానికి కారణం విరహతాపం అని తెలి 

యడంచేత విరోధానికి పరిహారం. అందుచేత విరోధాభాసం. విరోధంగా కనబడు 

టయే కాని వా పవంలో విరోధం లేదు గాన విరోధాభాసం. రాబోయే ఉదా 

హరణలలో కూడా విరోధతత్పరిహారాలు ఈ విధంగానే ఉంటాయి. 

శ్లో॥ గరయోఒవ్యనున్నతియుజో మరుదప్యచలో ఒబ్ఞయో౬గమ్బీరాః 

విశ్వ మృరాప్యతిలఘుర్నర నాథ తవాన్నిక నియతిమ్. 468 

వ్యా. నరనాథ = రాజా! తవ అన్తికే = నీ సమీవమునందు, నియతమ్= 

తప్పక, గిరయః ఆపి = పర్వతాలు కూడ,ఆనున్నతియుజః = బొన్నత్యం లేనివి. 

మరుదపి = వాయువు కూడ, ఆచలః — కదలశాలనిది. అబ్బయః — సము దాలు, 

'ఆగమ్బీరాః = గంభీరములు కానివి. విశ్వంభరాపి = భూమి కూడ, ఆతిలఘుః = 

చాల తేలిక అయినది, 

వి. ఇక్కడ గిరిత్యాది జాతులకు అనున్న తత్యాదిగుణాలతో విరోధం. రాజు 
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గొప్పతనాన్ని వర్షించ డంలో కవి తాత్పర్యం గాన విోోధపరిపహోరం. ఆందుడెత 

విరోధాభాసం. మొదటి ఉదాహరణలో శుద్దం, ఈ శ్లోకంలో శేషమూలకం. 

శో యేషాం కణ్లపరి (గ్రహ (ప్రణయితాం సంపావ్య ధారాధర 

సీక్షః సో ఒప్యనురజ్యశే చ కమపి స్నెహం పరాష్నోతి చ, 

తేషాం సంగరసజ్షసక్తమనసాం రాజ్ఞాం త్వయా భూపతే 

పాంసూవాం పటలై * (పసాధనవిధిర్నిర్వ ర్యతే కౌతుకమ్. 

వ్యా. యేషామితి:. భూపతే = రాజా! సంగర సజ్ఞస క్రమససామ్ = యుద్ద 

సంబంధ మునందు ఆస క్రి గల మనస్సు గల, యేషామ్ =ఏ రాజులయొక్క, 

కజ్బపరిగహ| పణయితామ్=క ౦క మును గహించడంలో పేమ కలిగిఉండడాన్ని, 

సం పాహ్య= సౌంది, సః: ఆ, తీక్షః = తీక్ష మైన, ధారాధరః అపిః= ఖడ్గం కూడ, 

అనురజ్యతే = ఆనుర కం అవుతున్నదో (ఎజ్బపడుచున్నది. అనురాగం కలది 

అవుతున్నది అని రండర్జాలు ); కమపి = ఒకానొక, స్నేహం చ = "స్నేహాన్ని 

కూడ (నున్నదనం, మతి అని రెండర్భాలు), పరాప్నోతి = పొందుతూన్నదో, 

తేషాం రాజ్ఞామ్ = ఆ రాజులకు, త్వయా = నీచేత, పాంసూనామ్-పరాగముల 

యొక్క,వటలై *= సము దాయాలశేత, పసాధనవిధిః= అలం
కరణము,నిర్వ ర్హ్యతే= 

చేయబడుచున్నది. కాతుకమ్ = ఆశ్చర్యము! ఇక్కడ ఖగ్గత్వజాతికి అనురాగ 

స్నేహాలను పొందడం అనే కియలతో విరోధం. ఆ పదాలకు ఉన్న ఎజ్జబడడం, 

నున్నగా (జిడ్డుగా) ఉండడ ౦ అనే ఆర్హాలను పట్టి విరోధ పరిహారం. పాంసుత్వ 

జాతికి ఆలంకరణ|క్రియతో విరోధం. కంఠం చేదించి యుద్దరంగ ధూళిదూసరి 

తరాలుగా చేయడం ఆని గహించడం చేత విరోధపరిహారం. 

శ్లో॥ సృజతి చ జగదిదమవతి చ సంహరతి చ హేలయైవ యో నియతమ్ 

అవసరవశతః శఫరో జనార్దనః సోఒపి చిత్రమిదమ్ 460 

వ్యా సృజతీతి:- యః ఏ జనార్జనుడు, ఇదమ్ = ఈ, జగత్ జగత్తును, 

హేలయైవ = విలాసతోనే, నియతమ్ = నికిత పకారంగా, సృజతి చ=సృజించు 

చున్నాడో, అవతి చజరక్షిస్తున్నాడో, సంహరతి చ=సంహరిస్తున్నాడో, సః=౪ఆ, 

జనార్దనః అపి = జనార్దనుడు కూడ, అవసరవశతః। = సమయాన్ని వట్టి, శ్లఫర 8 

= మత్స్యంగా, జాతః = అయినాడు. ఇదమ్ = ఇది, చి తమ్ = ఆశ్చర్యం. 
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వి, ఇక్కడ శ ఫరత్వజాతికి జనార్జను డనే వ్య కితో విరోధం. ఇది భగవ 

లీలాక్సృతం ఆవడంచేత వికోధపరిహారం. 
లు 

శ్లో సతతం ముసలాసకా బహటుతరగృహక ర్మఘటనయా నృపతే, 

ద్విజపత్నినాం కఠినాః సతి భవతి కరాః సరోజసుకుమారాః. 

వ్యా. సతతమిలి;:- నృపతే = రాజా! సతతమ్ == ఎల్లప్పుడు, ముసలాసకాః 

= రోకళ్ళతో సంబంధించినవ, బహుతరగృహకర్మఘటనయా = అత్యధిక మైన 

ఇంటి పనులు చేసికోవడంచేత, కఠినాః== కఠినములూ అయిన, ద్విజపత్నీనాం 

కరాః=|బాహ్మణపత్నుల చేతులు, భవతి సతి=నీవు ఉండగా, సరోజసుకుమారాః 

= పద్మాల పలె సుకుమారములు ఆయినవి. 

వి. ఇక్కడ కఠినత్వ సుకుమారత్వా లనే గుణాలకు విరోధం. రాజువల్ల 

ఐశ్వర్యం లభించగా గృహకర్మవ్యాపృతత్వం లేకపోవడంచిత కాలాంతరంలో 

హస్తాలు సుకుమారాలు అయినవి ఆని (గహించడంచేత విరోధ పరిహారం. 

శో "పేశలమపి ఖలవచనం దహతితరాం మానసం సత త్వవిదామ్, 
pan = 

పరుషమపి సుజనవచనం మలయజరసవత్ (ప్రమోదయతి. 
వ్యా. పేశలమితి:. ఖలవచనమ్ = దుష్టుల వచనం, పేశలమ్ అపి = 

మృదువైనా దూడ, సత త్త్వ్వవిదామ్ చై త త్త్వజ్ఞునవంతులయొక్క-, మానసమ్ = 

మనస్సును, దహతి తరామ్ == మిక్కిలి కాల్సి వేస్తుంది. సుజసవ చనమ్=సుజనుల 

వాక్యం, పరుషమ్ అపి = పరుష మైనా, మలయజరసవత్ = చందనరసం వలె, 

[ప్రమోదయతి = ఆనందింపచేస్తుంది. 

వి ఇక్కడ పేశలత్వం, పరుషత్వం అనే గుణాలకు కాల్చడం, సంతోషం 

కలిగిరిచడం అనే [కియలతో విరోధం. ఖలత్వ-సుజనత్వాలను పట్టి విరోధ 

పరిహారం. 

శ ఇల 
లో (కౌ జ్చా్యద్రిరుద్దా మదృషద్దృఢో ఒసా 

యన్మార్గ్షణానర్గలశాతపా తే, 

ఆభూన్నవామోజదలాభిజాతః 
జ అల అల అల . 

సభార్గవః సత్యమపూర్వ సర్గః, 488 
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వ్యా. కౌక్చోతి వ్ల ఉద్దామదృషద్ద్భృఢ! = పెద్ద రాళ్ళచేత దృఢ మైన, 

ఆసౌ = ఈ, [కౌఖ్బాదదిః = క్రొంచపర్యతం, యన్మార్గ ణానర్గ నలకాతపాతే _ 

ఏ భార్గ వరాముని బాణంయొక్క-_ అడ్డు లేని తీ వమైన పడడమునందు, ఎవని 

బాణం పడగా, నవామ్మోజద లాభిజాతః == నూతన మైన పద్మదలం వలె సుకు 

మారంగా, అభూత్ = ఆయెనో, సః భార్గవః == అట్టి భార్గవరాముడు, సత్యమ్ = 

నిజంగా, అపూర్వసర్గః = అపూర్వ మైన సృష్టి 

వి. ఇక్కడ కోమలత్వగుణానికి (క్రౌంచాది అనే [దవ్యంతో విరోధం. 

పరశురామమాహాత్మ్యం కారణం అవడంచేత విరోధవరిహారం. 

శ్లో పరిచ్చే దాతీతః సకలవచనానామవిషయః, 

పునర్ణన్మన్యస్మిన్నను భవ పథం యో న గతవాన్, 

వివేక ప్రధ్యంసాదుపచిత మహా మోహగహనో 
వికారః కోఒప్యన్నర్దడయతి చ తాపం చ కురుతే. 480 

వ్యా. పరితి :_ (చూ. 107వ కోకం). ఇక్కడ జడీకరణ-తాపకరణ 

[కియలకు విరోధం. విరహవై చిత్యంచేత వరిహారం. 

శ్లో॥ అయం వారామేకో నిలయ ఇతి రత్నాకర ఇతి 
(4తో ఒస్మాభిస్తృష్టాతరలిత మనో భిర్ణలనిధిః, 
క ఏవం జానీతే నిజకరపుటీకోటరగతం 

క్షణాదేనం తామ్య త్తిమిమకరమాపాస్యతి మునిః 490 

వ్యా. ఆయమితి :_ భల్పట శతకంలోని శ్లోకం. ఆయమ్ = ఈ సము[ దం, 

వారామ్ = ఉదకాలకు, ఏకః = ముఖ్యమైన, నిలయః ఇతి = స్థానం అనీ, రత్నా 

కరః ఇతి రత్నాలకి ఆకరం ఆనీ, జలధిః = సముదం, తృష్టాతరలితమనోభిః 

చా దప్పికచేత చలింపచెయబడిన మనస్సు గల, అస్మాభిః = మాచేత, (తః = 

ఆ(శయించ బడింది. మునిః = అగస్యమహాముని, నిజకరపుటీకోటరగతమ్ = 

తన దొప్పవంటి (దొప్పవలె చేయబడిన చేతి రం ధంలో ఉన్న (ఇమడ్న్చబడిన), 

తామ్య త్రిమిమకరమ్ = వాడిపోతూన్న తిములు, మకరాలూ గల, ఏనమ్ = ఈ 
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సముదాన్ని, శణాత్ = క్షణంలో, ఆపాసృతి = గాగివేసాడు అని, ఏవమ్ = 

ఇట్లు, కః = ఎవడు, జానీతే = ఎరుగును! 

వి ఇక్కడ పానకియకు అగస్త్యుడు, సము[దం అనే (దవ్యాలతో 

విరోధం. అగ స్యమహిమాతిశయందేత విరోధపరిహారం, 

శ్లో సమదమతజజమదజలనిష్యన్లత ర జిణీ పరిష్వజాత్, 
౧౧ ౧ టి Nn ౧ 

కీతితిలక త్వయి తటజుషి శంకరచూడాపగాపి కాలిస్టీ. 

వ్యా. సమదేతి ;. క్షితితిలక భూమికి తిలక మైన రాజా! త్వయి == సివు, 

తటజుషి = తటమును పొందినవాడవు అగుచుండగా, “సమద .... పరిష్వజ్షాత్ ”- 

సమద = మదంతో కూడిన,, మతబ్లజ == ఏనుగులయొక్క_, మదజల=మదోదకము 

యొకు, నిష్యన్ద = (సవించడంవల్ర కలిగిన, తరజ్లిణీ = నదియొక్క_, పరిష 

జాత్ == ఆలింగనంవల్ల, కలవడంవల్ల, శంకరచూడాపగాపి = గంగానది కూడ, 

కాలిస్టీ = యమున ఆయినది. 

వి. ఇక్కడ గంగ అనే దవ్యానికి యమున ఆనే ద్రవ్యంతో విరోధం. 

“కాలిసీ' శబానికి “థశ్యామవర్రం కలది' ఆని మాతం ఆరం (గహించడంచేత 
దధి (a) లు థ 

విరోధపరిహారం 

24. స్వభావోక్క్యలంకారం 

డ్రా, స్వభావో క్రిస్తు డిమ్మాదేః స్వ(క్రియారూపవర్లనమ్. 111 

వృ. స్యయోః తదెకా శయయోః రూపం వర్ణః సంస్థానం చ. 

ఉదాహరణమ్. 

శ్రో॥ పశ్చాదజ్లీ) ప్రసార్య త్రికనతివితతం (దాఘయిత్వాజ్ఞముచైై 
రాసజ్యాభుగ్న కణో ముఖమురసిసటాంధూలిధూ(మాంవిధూయ 
ఘాస[గాసొభిలాషాదనవరత చల త్రోథతుణసురజో 

G5 ౧ 

మస్టం శబ్దాయమానో విలిఖతి శయనాదుల్టితః మ్మం భు రేణ 

వ్యా. స్యభావో క్రిరితి క డిమ్బాదేః = శీకువులు మొదలైన వాటియొక్క, 
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స్వ క్రి యారూపవర్ష నమ్ = వాటికి మాత మే సంబంధించిన [కియలయొక్క, 

రూపంయొక్క వర్ణనము, న్వభావో కిః తు= స్యభావోక్యలంకారం. 

స్వయోరితి :_ డింభాదులుమా[తమే ఆశయంగా గల అనగా డిందుభా 

లకు మ్మాతమే సంబంధించిన 'రూపమ్' అనగా రంగు, శరీరసంస్థానము అనగా 

అవయవసంని వేశము. 

వి. ఏ డింభాదులు వర్ణించ బడుతున్నారో వారికి లేదా వాటికి మాతమే, 

సంబంధించిన క్రియలు, రంగు, అవయవసంనివేళం మొదలైనవాటిని మనో 

హరంగా వర్ణిస్తే అది స్యభావో క్రి. దీనికే 'జాతి' అని (పొచీనాలంకారికు లిచ్చిన 

కిరు. ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 

పళ్ళాదితి :. బాణభట్టు రచించిన హర్ష చరితం తృతీయో చ్భ్వాసంలోని 

శ్లోకం, పళ్చాదజ్జీ) = వెనుకటి రెండు కొళ్లూ (పసార్య = చాపి, (తికనతివితతమ్ 

= వెన్నెముక మొదటి భాగాన్ని వంచడంచేత విస్తృత మైన, ఆజ్జమ్ =శరరాన్ని, 

ఉచైః = ఆధికంగా, (దాఘయిత్వా = పొడవుగా ఉండేటట్లు చేసి, ఆభుగ్నకబ్ధః 

= వంకరచేయబడిన కంఠం కలదై. ముఖమ్ = ముఖమును, ఉరసి వః 

స్టలమునందు. ఆసజ్య = తగల్చి, ధూలిదూమామ్=ధూలిచెత ధూ మవర్ణం గల, 

సటామ్ = జూలును, విధూయ జ దులిపి, ఘాస్మగాసాభిలాషాత్ — పచ్చగడ్డి తిన 

వలె ననే ఆభిలాషవలన, ఆనవర తచల।త్రోథతుణ్జ। = ఎడతెరిపి లేకుండా 

కదలుచున్న నాసికాగం గల, ముర గల, శయనాత్ _ఎశయనంనుంచి, ఉల్పితః 

= లేచిన, తురజ్ఞః = గుట్జం, మన్దమ్ = మందంగా, శబ్రాయమానః=ధ్యని చేస్తూ, 

మ్యామ్ = భూమిని, ఖురేణ = డెక్కచేత, విలిఖతి = వాయుచున్నది. 

వి. ఇక్కడ గుజ్జం స్వభావస్వరూపాదులు సహజంగా వర్ణించ బడ్డాయి 

గాన స్యభావో కి. 

బీర్, వ్యాజస్తుత్యలంకారం 

కా. వ్యాజనుతిర్ము ఖే నినా స్తుతిర్వా రూఢిరన్యథా, 

వృ. వ్యాజరూపా వ్యాజేన వా స్తుతిః. |కమేజణోదాహరణమ్, 



లో హిత్వా త్వాము సరోధవన్ధ్యమనసాం మన్యే న మౌలిః పరో 

లజ్ఞావర్దన మన్న రేణ న రమామన్య [త్ర సందృళ్యతే, 

యస్యాగం కురుతేతరాం ముఖళతై రేత్యాశితాయాః (శ్రియః 

(పావ్య త్యాగకృతావమానన మపి త్వయ్యువ యస్యాః స్థితి. 

వ్యా. వ్యాజేతి ;- ముఖే [పారంభంలో, నిన్హా = నింద, సుతిర్వాజు లేదా 

స్తుతీ, అన్యథా = మరొక విధంగా, అనగా వరసగా స్తుతి-నిందారూపంగా, రూఢిజ 

= పర్యవసానం, వ్యాజస్తుతిః = వ్యాజస్తుత్యలంకారం. 

వి. “వ్యాజరూపా స్తుతిః?” (వ్యాజరూపమైన స్తుతి) లేదా “వ్యాజేన స్తుతిః” 

(వ్యాజంచేత స్తుతి ఆని ఆర్థం. పెకి నిందగా కనబడుతుంది; స్తుతి తాత్పర్య 

విషయం అవుతుంది. అది “వ్యాజేన స్తుతిః' కపటంగా స్తుతించడం. పెకి స్తుత 

వతె కనబడుతుంది; లోపల నింద ఉంటుంది. అది “వ్యాజరూపా స్తుతిః' (కపటి 

మైన స్తుతి). ఈ రెండూ వ్యాజస్తుతి బేదాలే. 

వ్యా. పెకి నింద వలె కనబడి లోపల స్తుతి ఉన్నదానికి ఉదాహరణం. 

“హిత్వా' ఇతి. త్వాం హిత్వా == నిన్ను విడచి, నీవు తప్ప, ఉపరోధ వన్ట్యమన 

సామ్ = ఉపరోధంతో శూన్యమైన మసస్సు కలవారిలో, ఉపరోధం అనగా ఆశి 

తుల విషయంలో అనుకూలంగా (పవర్తించడం, మౌలిః = శిరోమణి, పరః == 

మరొకడు, న = లేడు అని, మన్యే = తలచెదను. రమామ్ అన రేణ= లక్ష్మీ తప్ప, 

అన్యత = మరొకరిలో, లజ్ఞావర్ణనమ్ = సిగ్గు విడవడం, స సందృశ్యతే = కన 

బడడం లేదు. యః = ఏ నీవు, ముఖశతై 1==వందలకొలది మార్గాల చేత, ఏత్య= 

వచ్చి, ఆ| శితాయాః=ఆ[శయించిన, గ్రీయః=లకష్మీ యొక్క, త్యాగమ్ = త్యాగ 

మును, తనుతేతరామ్ = అధికంగా చేస్తున్నావో; త్యాగకృతావమాననమ్ = 

త్యాగంచేత చేయబడిన అవమానాన్ని, (పాప్యాపి = పొందికూడా, యన్యాః=ఏ 

లష్మీయొక్క-;, స్టితిః = స్టితి, త్యయేవ = నీయందే ఉన్నదో. 

వి, ఇక్కడ రాజును లక్ష్మీని నిందిస్తూన్నట్టు పకి కనబడుతున్నా రాజు 

లోని దానగుణ-ఐశ్వర్యాదుల స్తుతి గమ్యం అవుతున్నది. కాబట్టి వ్యాజస్తుత్యు 

లంకారం. 
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ఆవ. నిందలో పర్యవసానం చెందే స్తుతికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు 

లో! హౌ హేలాజిత బోధిసత్వ వచసాం కిం విస రె సోయధే 

నాస్తి త్వత్సదృశః పరః పరహితాధానే గృహీత్మవతః, 

తృష్యత్సాన్థజనో పకారఘటనా వె వెముజ్యలబ్దాయళో 

భార పోద్యహనే కరోషి కృపయా సాహాయకం యన్మరోః, 

వ్యా. హే ఇతి :- హేలాజితబోధసత ==అనాయాసంగా జయించ బడిన 

బో ధిసత్సుడు గల, హే తోయధే= ఓ! సముద్రమా! వచ సామ్ = వాక్కుల 

యొక్క, విస్సరై * = విస్తరములచేత , కిమ్ = ఏమి (పయోజనం? వరహితాధానేజ 

= పరులకు హితం చేయడంలో, గృహిత్మవతః = [గ్రహించ బడిన (వతం గల, 

త్వత్సద్భశ। = నీతో సమానుడైన, వరః = అన్యుడు, నాస్తి = లేడు. యత్ = 

ఎందువలన, “తృష్యత్ ....వహనే” తృష్యత్ = దప్పికొన్న, పాన్గజన== బాట సారు 

లకు, ఉపకారఘటనా = ఉపకారం చేయడంలో, వై ముఖ్య = వై ముఖ్యంచేత, 

అబ్బ = ఫొందబడిన, ఆయశోభార = అపకీరి ి భారముయొక్క-, [పోద్వహనే = 

మోయడంలో, కృపయా = జాలితో, మరోః = ఎడారి వదేశానికి, సాహాయకమ్ 

=సాహాయ్యమును, కరోషి = చేయుచున్నా వో. 

వి. ఇక్కడ పెకి స్తుతి వల కనబడే నింద. ఈ శ్లోకం భర్భృవారి 

రచించిన వాక్యపదీయానికి పుంజరాజు రచించిన వ్యాఖ్యలో ద్వితీయకాండ 

౨49వ శోకం [కింద ఉదాహరించ బడింది. 

26. సహో క్యలంకారం 

కా. సా సహో క్రి సహార్థన్య బలాదేకం ద్వివాచకమ్. 112 

వృ. ఏకారాభిధాయకమపి సహార్గబలాత్ యత్ ఉభ యస్యాష్య 

వగమకం సా సహో క్రి, యథా- 

శో సహ రిఅహణీసాహిం దీహరా సాసదక్తా 

పహ మణివలయేహిం బాప్పధారా గలన్ని, 



దశ మోల్తాసం 685 

తుహ సుహఅ విఓఏ తీఅ ఉవ్విగ్గిరీఏ 

సహ అ తణులదాఏ దుబ్బలా జీవిదాసా. 4905: 

“సహ దివసనిళాభిర్షీర్లాః శ్వాసదణాః 
దయ G 

సహ మణివలయిర్చాష్పగధారా గలన్సి, 

తవ సుభగ వియోగే తస్యా ఉద్విగ్నాయాః 

సహ చ తనులతయా దుర్చలా బీవితాశా". 

వృ. శ్వాసదణ్ణాదిగతం దిర్హత్వాది శాబ్రమ్. దివసనిశాదిగతం: 

సహార్గసామర్థ్యాత్ పతిపద్యతే, 

వ్యా. సా ఇతి ;. ఏకమ్ = ఓక పదం, సహార్డ న్య = “సహ'* అనే శబ్దం 

అరంయొక , బలాత్ = బలంవల్ల, యత్ ద్వివాచకమ్ = రెండింటిని చెప్పును. 

అనేది ఏది కలదో, సా= అది, సహోకి, = స సహో క్యలంకారం. ఒక అర్థాన్ని 

[తమే చెపే ప్పేదయినా ఒక పదం (పక్కనే (ప్రయోగించిన, సహ, సాకం, 

ల సమమ్ ఇత్యాదిపదాల అఆర్హం (ప్రభావంవల్ల రెంటింటిసీ చెప్పినట్లయితే. 
థి థి చా © 

అది సహోక్యలంకారం 

సహేతి :_ ఇది 'కర్పూరమంజరి' ఆనే సట్టకంలో నాయికావిర హావస్టను. 

వర్ణిస్తూన్న శోకం, సుభగ = సుందరుడా, తవ వియోగే=నీ వియోగమునందు, 

ఉద్విగ్నాయాః = ఉద్వేగం చెందిన, తస్యాః = ఆ మెయొక్క, క్వాసదణ్లాః = 

దండాకారములైన శ్వాసలు, దివసనిశాభిః సహ = పగళ్ళతోను, ర్మాతుల తోను. 

కూడ, దీర్హాః = దీర్శములై నవి. క్యాసలు, దివసనిశాలూ కూడ దిర్హము అయినవి 

అని అర్థం. బాష్పధారాః = కన్నీటి ధారలు, మణివలయైః సహ మాణిక్యవల 

యాలతో కూడ, గలని = జారుతున్నాయి జీవితాశా = జీవితంమీద ఆశ, తను. 

లతయా సహ_శరీరలతతో కూడ, దుర్చలా = దుర్బల మైనది. 

క్యా సేతి :- శ్యాసదండాదులలోని దీర్షత్వాదికం కాబ్దం; అనగా శబ్దం 

చేతనే |పత్యక్షంగా చెప్పబడింది. దివసనిశాదులలోని దీర త్వం “సహ” శబార 
యె (యు 

సామర్థ్యం వర్ణ తెలుస్తూన్నది. 

వి “శ్వాసదణ్డాః దీర్తాః' ఇత్యాది విధంగా శ్వాసాదుల దీర్షత్వాదులు. 
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షవత్యక్షంగా శబ్దం చేతనే చెప్పబడుతున్నాయి. దివసాదుల దీర్షత్వాదులు “సవా” 

శబారాన్ని పట్టి తెలుస్తున్నాయి. శ్వాసలు, దివసనిశలూ కూడా  దిరంగా 
ఇ అ అ en ఖు 

ఉన్నాయి. మణివలయాలు, బాష్పధారలూ కూడా కారుతున్నాయి. తనులత, 

జీవితాశా కూడ దుర్చ్భులము అయ్యాయి ఆని అర్థం, 

21. వినోక్యులంకారం 

కౌ, వినో ర్రీః సా వినాన్యేన య(తాన్యః సన్న నెతరః. 

వృ. కం్చచిదళోభనః, క్వచిచ్చోభనః. (కమేణోదాహరణమ్. 

శ్లో అరుచిర్నిశయా వినా శ్రీ 

శశినా సాపి వినా మహత్తమః, 

ఉభయేన వినా మనోభవ 

న్ఫురితం నైవ చకాస్తి కామినో 8. 496 

శో మృగలోచనయా ఏనా విచి(త్ర 

వ్యవహార (ప్రతిభా (పభాప్రగల్భః, 

అమృతద్యుతకి సున్దరాశయోఒయం 

సుహృదా తేన వినా నరేన్ష్రసూనుః. 497 

వ్యా. వినోకి రితి క అనేన వినా = అన్యమైన వస్తువు లేకుండా, యత 

=ఎక్క_డ, అన్యః = మరి యొకటి, సన్ = మంచిది, న=కాదో, అనగా అశో 

భనం అవుతుందో, ఇతరః== అసత్, చెడ్డది, న= కాదో, అనగా శోభనం ఆవు 

తుందో, సా = అది, వినో క్రిః= వినోక్తి. 

క్వచిదితి:. కొన్ని చోట్ల శోభనం, కొన్నిచోట్ల అశోభనం. అనగా 

*బ్షది లేకపోవడంచేత అది కోభనంగా లేదు" అని వర్షిస్తే అదొక వినోకి భేదం. 

కలది లేకపోవడం వల్ల అది శోభనంగా ఉంది” అని వర్పిస్తే ఆది రెండవ వినోకి 

శీదం. (క్రమంగా ఉదాహరణలు. 
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ఆరుచిరితి:. నిశయా వినా జ రాతి లేకుండా, శనీ = చందుడు, అరుచిః 
= కాంతి లేనివాడు. శశినా వినా _ చం_చుడు లేకుండా, సాపి రాతి కూడ, 
మహత్ __ గొప్ప, తమః... చీకటి. ఉభయేన=నిళాచం[దులు రెండూ లేకుండా, 

కామినోః=కాముకులయొక్క_, మనోభవస్సురితమ్ = కామవిలాసం, నైవ చకాసి 
=(వకాశించనే |పకాశించదు. 

వి. ఇక్కడ చందాదులు లేకపోతే రా[త్యాదులు శోభాయుక్త౦గా ఉండవు 
ఆని వర్షించడంచేత వినోక్త్యలంకార్మ పథమభేదం. 

అవ. శోభనత్వానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

వ్యా మృగేతి :. ఆయం నరేన్ట్రసూను! = ఈ రాజకు మారుడు, మృగ 
లోచనయా వినా = ఆ స్రీ లేకుండా (లేకపోవడంచేత ), విచితవ్యవవార[పతిభా 
(పభావగల్భః = విచితములై న వ్యవహారాల కాంతిచేత (పగల్ఫుడు. తేన ఆ, 
సుహృదా వినా = మి|తుడు లేకుండగా, అమృత ద్యుతిసున్లరాశయ = చందుడు 
వలె సుందర మైన అంతఃకరణం కలవాడు. 

వి. ఏ రాజపుతుడు స్రీ మోహితు డై కార్యవికలుడుగా ఉండేవాడో, ఆ 
దుష్టుని స్నేహం చేత చెడిన అంతఃకరణంతో ఉండేవాడో ఆతడే వాళ్ళు దూరం 
అవడంతో బాగున్నాడు అని చెప్పడంచేత వినోక్స్యలం కారద్యితీయ భేదం. 

28, పరివృత్యలంకారం 

రౌ, పరివృత్సిర్విని మయో యోఒర్థానాం స్యాత్సమాస మెః. 118 

వృ. పరివృతిః ఆలంకారః. ఉదాహరణమ్- 

శో॥ లతానా మేతాసాముగితకుసుమానాం మరుదయం 
"మతం లాస్యం దత్వా (శ్రయతి భృశమా మోదమసమమ్, 

లతాస్వధ్వన్యానామహహ దృశమాదాయ సహసా 

దద త్యాధివ్యాధిభ్రమిరుదిత మోహవ్యతికరమ్, 497 

వృ. ఆత ప్రథమార్టే సమేన సమస్య ద్వితీయే ఉత్త మేన 

న్యూనస్య. 



688 కావ్య పకాళ 

వ్యా. వరివృత్తిరితి:. ఆర్జానామ్=వస్తుపులయొక్క-; సమాస మైః=సమములైన 

వాటితోను, ఆసమములైనవాటితోను, యః ఏ, వినిమయః=వినిమయం (మార్పిడి) 

కలదో, ఆది, వరివృత్తిః = పరివృత్త్యలంకారం. 

వి, ఒక వస్తువును సమమైన మరొక వస్తువుతో వినిమయం చేస్తే అదొక 

పరివృ త్రి; సమపరివృత్తి. చాల విలువై నదానిని తక్కువ విలువ కలదానితో 

వినిమయం చేసినా, తక్కువ విలువ కలదానిని చాల విలువ ఉన్నదానితో విని 

మయం చేసినా అది విషమపరివృ త్రి; రెండు విధాల ఉదాహరణం. 

లతానామితి:. అయం మరుత్ _ ఈ వాయువు, ఉదితకుసుమానామ్ = 

పుట్టినపుష్పాలుగల, ఏతాసాం లతానామ్ = ఈ లతలకు, మతమ్ = ఇష మెన, 

లాస్యమ్ = లాస్యమును, దత్యా=ఇచ్చి, భృశమ్ = మిక్కిలి, అఆసమమ్=సాటి 

లేని, ఆమోదమ్ = సువాసనను, |శ్రయతి = పొందుచున్నాడు. లతాః తు= లత. 

లెతే, అధ్వన్యానామ్ = బాటసారులయొక్క_, దృశమ్ = దృష్టిని, ఆదాయ == 

(గహించి, సహసా == వెంటనే, ఆధివ్యాధి భమిరుదిత మోహవ్యతికరమ్ = మనో 

వ్యథ, వ్యాధి, తిరెగిపోవడం, ఏడ్పు, మోహం.వఏీటి సంబంధాన్ని లేదా వీటి 

సముదాయాన్ని, దదతి = ఇస్తున్నాయి. అహహ = అయ్యో! 

అ|లేతి:. ఇక్కడ పూర్వార్దంలో సమమైన దానిచేత సమమైనదానికీ, 

ఉత రార్భంలో ఉత్త మమైనదానిచేత న్యూన మెనదానికీ వినిమయం. 

అవ. న్యూనమైనదానిచేత ఉతమమైనదాని పరిపృ త్తికి ఉదాహరణం చూపు 

తున్నాడు. 

శ్లో నానావిధ ప్రహరణై ర్నృప సం|పహారే 
స్వీకృత్య దారుణనినాదవతః |ప్రహోరాన్, 

దృపారివీరవిసరేణ వసుంధరేయం 

నిర్విప్రలమృపరిరమృవిధిర్వితీర్దా, 499 

వృ. అత న్యూనేనో త్రమస్య పరివృ తిః. 

వ్యా. నానేతి:. నృప = రాజా! సంహారే = యుద్దమునందు, దృష్తారి 

వీర విసరేణ = గర్వించిన శతువీరుల సముదాయంచేత, నానావిధ పహరణైః= 
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అనేకవిధాలెన ఆయుధాలచేత, _పహారాన్ = దెబ్బలను, స్వీకృత్య = స్వీకరించి, 

నిర్మి పలమృపరిరమృ విధిః వియోగం లేని ఆలింగనం గల, ఇయం వసుంధరా 

= ఈ భూమి, వితీర్ణా = ఇవంబడింది. 

అ(తేతి:- ఇక్కడ న్యూసవస్తువు చేత, ఉత్త మమైనదాని పరివృ తి, 

29. భావికాలంకారం 

కౌ. (ప్రత్యక ఇవ యద్భావాః (క్రియ నై భూతభావినః 

తద్భావికమి. 

వృ. భూతాశ్ళ భావన శ్చేతి ద్వన్ద్వః; భావః క వేః ఆభి|పాయః 

అతా స్ర్తీకి భావికమ్. ఉదాహరణమ్. 

లో ఆసీదక్ఞానమశశ్రేతి పశ్యామి తవ లోచనే, 

భా విభూషణసంభారాం సాకాతు,_ రే తవాకృతిమ్. $00 

వృ. ఆదే భూతస్య ద్వితీయ భావినః దర్శనమ్, 

వ్యా. (పత్యా ఇతి,- భూతభావినః = భూతకాలానికి సంబంధించినవి, 

భవిష్యత్కా లానికి సంబంధించినవి అయిన, భావాః= పదార్థాలు, (పత్యజుః ఇవ 

= (పత్యవములు వలె, యత్ దృశ్య నే = చూడ బడుతాయి అనేది ఏది కలదో, 

తత్ _ అది, భావికమ్ = భావికాలంకారం. జరిగిపో మున విషయాలను, జరుగ 

బోయే విషయాలను [పత్యక్షంగా కనబడుతున్నట్లు వర్ణించడం భావికాలంకారం. 

భూతా ఇతి:- “భూతాశ్చ భావినశ్చ భూతభావినః” అని ద్యంద్యసమాసం. 

భావం అనగా కవి అభ్మిపాయం. అది దీనిలో ఉంది కాబట్టి భావికం అని చెప్ప 

బడుతున్నది. భూతభావులను కూడా (పత్యక్ష౦గా జరుగుతున్నట్టు చూపాలని కవి 

ఇచ్చం ఎస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా వర్ణిస్తాడు. ఆందుచేత కవిభావాన్ని పట్టి 

_కర్యోడేనది భావికం. ఉదాహరణం. 
న్ 

కాటుక, ఆసీత్ ఇతి ఉండెను అని, పశ్యామి = చూస్తున్నాను. భావిభూషణ 

శక) 



690 కావ్య వకాశ 

సంళారామ్ =రాబోవు భూషణముల సంభారం గల, తవ ఆకృతిమ్=నీ ఆకారాన్ని, 

సాజాత్కుర్వే = ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను. 

ఆదే ఇతి;. మొదటి ఆర్జంలో భూత మైనదాని దర్శనం, రెండవ అర్హంలో 

భావి ఆయినదాని దర్శనం వర్ణించ బడ్డాయి. 

30. కావ్యలింగాలంకారం 

కా. కావ్యలిజం హతో ర్వాక్యపదార్లతా. 114 
౧ థి 

వృ. వాక్యార్థతా యథా 

ళో వపుః పాదుర్భావాదనుమిత మిదం జన్మని పురా 

పురారే న (ప్రాయః క్వచిదపి భవ న్తం ప్రణతవాన్, 

నమన్ ము క్రః సం ప్రత్యహమతనురగ్షేఒహ్యనతిభాక్ 

హీళ్ల క్ష నవ్యం తడిదమపరాధద్వయమపి. 501 

వ్యా. కావ్య లిజ్ఞ మితి: హేతోః = హేతువుయొక్క_, వాక్యపదార్థతా = 

వాక్యారత్వం కానీ, పదార్తత్వం కాని, కావ్యలిజమ్ = కొవ్యలింగాలంకారం. అ థి గ 

వి. ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పి దానికి హేతువును చెవ్పడం కావ్యలింగా 

లంకారం. వాక్ళంచేతగాని, ఒక పదంచేత కాని, రెండు మూడు పదాలచేత కాని 

హేతువును చెప్పవచ్చు. వాక్యంచేత చెపితే అది వాక్యార్శమైన కావ్యలింగం 

ఆపుతుంది. పదంచేత లేదా పదాలచేత చెపీతే పదార్శమైన కావ్యలింగం అవుతుంది. 
ఈ విధంగా హేతుపు వాక్యార్థం గాని, ఏక పదార్దం గాని, ఆనేక పదార్దం కాని 
ఆవడంచేత కావ్యలింగ౦ మూడువిధాలు. “వాక్యార్గ త్వం ఎట్లనగా” = 

వప్పరితి:.పురారేజమ హేశ్వరా! వపుకపాదుర్భావాత్ =(నాకు) ఈ శరీరం 

కలగ డంవల్ల, ఇదమ్ = ఇది, అనుమితమ్ = ఊహించ బడినది; ఏమనగా-పురా 
జన్మని = పూర్యజన్మయందు, ప్రాయః = బహుశా, క్వచిదపి = ఎక్కడా కూడ, 

భవ నమ్ = నిన్ను, న (వణత వాన్ = నమస్క రించలేదు. సం|పతి = ఇప్పుడు, 
నమన్ == నమస్క-రించుచున్న , అహమ్ = నేను, ము క్తఃజముక్తుడనై , ఆతనుః 
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శరీరం లేనివాడవై , ఆగే ఆపి = మున్ముందు కూడా, అనతిభాక్ = నమస్కారా 

భావాన్ని పొందేవాడను, నమస్కరించనివాడను కాగలను. మహేశ = ఓ! 

మహేశా! తత్ = ఆ, ఇదమ్ = ఈ, అపరాధద్యయమపి = అపరాధద్యయమూ 

కూడ, క న్రవ్యమ్ = కమించదగినది. 

వి. ఇక్కడ “పురా క్వచిదపి నాహం భవనం [(వణతవాన్” “ఆ గే౬ఒ 

ప్యనతి భాక్ " అనే ఆవాంతరవాక్యాల అర్థం అయిన నమస్కరించక పో వడం 

ఆవరాధ హేతువుగా చెప్పబడింది గాన వాక్యార్థ హేతుకకావ్యలింగాలంకారం. 

వృ. అనేకపదారతా యథా- 
థి 

శో (పణయిసఖీసలీలపరిహాసరసాధిగ తై 

ర్హలిత శిరీషపుష్పహననై రపి తామ్యతి యత్, 

వపుషి వధాయ తత తవ శస్ర్రమువక్షిపతః 

పతతు శిరస్యకాణ్ణయమదబజ్ఞ ఇవె ష భుజ, 502 

వ్యా. ఆనే కేతి ;- ఆనేకపదార్లత్వం ఎటనగా= 
థ్ రా 

[పణయీతి;- మాలతీమాధవంలో మాలతిని బలి ఇవ్వడానికి ఉద్యుకుడై న 

ఆ ఘోర ఘంటునితో మాధవుడు అంటూన్న మాటలు. వణయి సభీసలీలపరిహాసర సాధి 

గతైః ౫ _పేమగల సఖురాళ్ళ విలాసపూర్వుకమైన ఉఊఉపహాసంచేత పొందబడిన, 

లలితశి రిషపుష్పహననై రపి = సుకుమారములైన శిరీషపుష్పాల దెబ్బలచేత కూడ, 

యత్=ఏ శరీరం, తామ్యతి=కందిపోతుందో, శత వపుషి = అట్టి శరీరంమీద, 

శస్ర్రమ్ = ఆయుధాన్ని, ఉపక్షిపతః = ఎత్తుతున్న, తవ = నీయొక్క, శిరసి = 

శీరస్సుమీద, ఏషః భుజః = ఈ భుజం, ఆకాబ్ణయమద్ఞః ఇవ = అసమయంలో 

(హటాత్తుగా) పడిన యమదండం వలె, పతతు = వడుగాక, 

వి. ఇక్కడ “వప్పషి శ స్ర్రముపశ్షిపతః" అనే అనేక పదాల ఆర్మమైన 

శస్తోం పకేపం,భుజం, వాని నెత్తిమీద పడడానికి హేతువుగాన బహుపదార్థ హేతుక 

కావ్య లింగాలంకారం. 

వృ, ఏకపదారతా యథా- 
® 
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శో భస్మోద్దూలన భ(ద్రమస్తు భవతే రుదాక్షమాలే శుభం 

హా సోపానపరంపరాం గిరిసుతాకా నాలయాలంకృతిమ్, 

అద్యారాధనతోషితేన విభునా యుష్మత్సపర్యాసుథా 

లోకోచ్చేదిని మోక్షనామని మహామోహే నిలీయమహే, 

వృ. ఏమ అపరాధద్యయే పూర్వాపరజన్మనోరనమనం,, 

భుజపాతే శస్తోంప కేపః, మహామోహే సుఖాలోకో చ్చేదిత్వం చ యథా 

(క్రమము క్రరూపో "హేతుః. 

వ్యా, ఏకేతి:- ఏకపదార్లత్వ్యం ఎటనగా. 
థి అ 

భ స్మెతి:. శివానుగహంచేత తత్త్వజ్ఞానం కలిగిన ఒక యోగిపుంగవుని 
మాటలు. భస్మోద్యూలన = భస్మోద్దూలనమా? (భస్మం పూసికొనడమా!), తే = 
నీకు, భ([దమ్ = మంగళం, అస్తుజ అగుగాక. రుదాకమాలే= ఓ! రుదాక్ష 

మాలా? శుభమ్ అశుభం ఆగుగాక. గిరిసుతాకానాలయాల౦కృతిమ్ = మహేశ్వరుని 

ఆలయానికి అలంకార మెన, సోపానపరంపరామ్ = మెట్ట పం కిని గూర్చి, హాజ 

అయ్యో! (అయ్యో! సోపానపరంపరా[). ఆరాధనతోషితేన = ఆరాధనంచేత 

సంతోషింపచేయ బడిన, విభునా = [ప్రభువైన మహేశ్వరునిచేత, అద్య = ఇప్పుడు, 
యుష్మత్సపర్యాసుఖాలో కోచ్చేదిని= మీ సేవాసుఖం అనే వెలుతురును నళింపచే సే, 

మోక్షనామని = మోక్షం అనే పేరు గల, మహామోహే = మహామోహంలో, 

నిలీయామహే = ఆణగిపోతున్నా ము. 

వి. ఇక్కడ మోక్షం మహామోహం ఆనడానికి "'హీతువు సుఖాలో కోచ్చే 

దిత్వం. అది ఒకే పదంచేత చెప్పబడింది గాన ఏక పదార్ద హేతుక కావ్యలింగా 

లంకారం. 

ఏషు ఇతి: పె మూడు శ్లోకాలలో వూర్యాపరజన్మలలో నమస్కరించక 

పోవడం అపరాధద్వయానికి, శస్తోంపక్షేపం భుజపాతానికీ, సుఖాలో కోచ్చేదిత్వం. 
మహామోహానికీ, (క్రమంగా, పెన చెప్పిన రూషం గల, అనగా వాక్యార్థ = అనేక 

వదార్థ. ఏకపదార్గ రూపమైన, హేతువు. 
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81. పర్యాయోకాలంకారం 

కా. పర్యాయో కం వినా వాచ్యవాచకత్వేన యద్వచః. 

వృ. వాచ్యవాచకభావవ్యతి 6 కేణావగ మనవ్యాపారేణ యత్ (పతి 

పాదనం తత్ పర్యాయేణ భఖ్యన రేణ కథనాత్ పర్యాయో కమ్, ఉదా 

హరణమ్- 

కో యం (పేక్య చిరరూఢాపి నివాస పీతిరుజ్జి తా, 

మదేనై రావణముఖే మానేన హృదయే హరేః 514 

వృ. అ|త ఐరావణశ కౌ మదమానముకౌ జాతావితి వ్యజ్ఞ్య్యమపి 

శబ్దేనోచ్యతే; తేన యదేవోచ్యతే తదేవ వ్యజ్యమ్, యథా తు వ్యబ్యం న 

తథోచ్యతే-యథా-గవి శు'కే చలతి దృషే “గా 'శుక్టః చలతి” ఇతి 

వికల్పః యదేవ దృష్టం తదేవ వికల్పయతి. న తు యథా దృష్టం తథా, 

యతః అభిన్నసంసృష్ట త్వేన దృష్టం భ్రేదసంసర్గాభ్యాం వికల్పయతి- 

వ్యా. పర్యాయోక మితి వు వినా వాచ్యవాచకత్వేన = వాచ్యవాచకభావం 

యోకాలంకారం, 

వాచ్చ్యేతి :. వాచ్యవాచకభావంకంచె భిన్న మైన అవగమనవ్యాపారం చేత, 

అనగా వ్యంజనావ్యాపారం చేత, ఏ |వతిపాదించడం ఉన్నదో ఆది పర్యాయోకా 

అలంకారం. పర్యాయేణ = భంగ్యంతరంచేత, ఊక్తమ్ = చెప్పుట, పర్యాయోక్తం 

అని ఈ శబ్దానికి అర్థం. 

వి. ఏ అర్థాన్ని శక్తిచేత వాచ్యవాచకథావాన్ని పురస్కరించుకొని చెప్ప 

వలసి ఉన్నదో ఆ అర్జాన్నె వ్యంగ్యవ్యంజక భావాన్ని పురస్కరించుకొని 

చెప్పడం పర్యాయో కం. సాధారణంగా ధ్వనిస్టలాలలో వాచ్యార్థం ఒకటి ఉంటుంది 

వ్యంగ్యార్లం మరొకటి ఉంటుంది. పర్యాయోక్తంలో రెండూ ఒకటే ఆని ఆర్థం. 

ఉఊఉదాహర ణం. 
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యమితి :. మేంఠకుడు ఆనే కాక్మీరకవి రచించిన హయ గీవవధం ఆనే 

నాటకంలోని శ్లోకం అని వ్యాఖ్యాతలు. యమ్ == ఏ హయ గీవుణ్ణి, (పీకు = 

చూచి, ఐరావణముఖే = ఐరావత మనే ఇందుని ఏనుగ ముఖమునందు, మదేన. 

= మదంచేత, హరేః= ఇందునియొక్క , హృదయే = హృదయమునందు, 

మానేన = అహంకారంచేత, చిరరూఢాపి = చాలకాలమునండి వృద్దిపొందిన దైనా, 

నివాస పీతిః = నివాసమునందు ఆసక్తి, ఉబ్టితా = విడ వబడిందో. 

ఆ|తేతి :. ఇక్కడ “ఐరావణ-ఇం(దులు మద-మానవిపీనులు ఆయి 

నారు" అనే వ్యంగ్యార్థం కూడా శబ్దంచేతనే బోధించబడుతున్నది. అందుచేత 

ఏది వాచ్యంగా చెప్పబడుతూన్నదో అదే వ్యంగ్యార్థం కూడా. ఆయితే ఏ విధంగా 

వ్యంగ్యంగా ఉందో ఆ విధంగా చెప్పబడడం లేదు. 

వి. ఒకే ఆర్జం “ఐరావణ-ఇం[దులు మదమానవిముక్తులు అయినారు” ఆని 

వ్యంజనచేతను, “మదమానాలు ఐరావతేం్యదుల ముఖహృదయాలలో నినాస, పీతిని 

విడిచిపెట్టినవి” అని అభిధచేతను చెప్పబడుతున్నది. చెప్పే విధానంలో భేదం: 

ఉంది గాని విషయంలో భేదం లేదు. 

ఆవ, ఒక పద్దతిలో తెలిసిన అర్థాన్నే మరొక పద్దతిలో తెలుసుకొనడానిక్ 

ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

యభేతి :. తెల్లని ఎద్దు నడిచి వెడుతుండగా చూచినప్పుడు “తెల్లని ఎద్దు. 

నడిచి వెడుతున్న ది” అనే వికల్పజ్ఞానం కలుగుతుంది. దేనిని చూచాడో దాన్నే 

వికల్పిస్తున్నాడు. ఎలా చూచాడో ఆలా వికల్పించడం లేదు. ఎందువలన అనగా 

ఆభిన్నం గాను, ఆసంసృష్టంగాను చూచినదానినే వేద సంసర్గాల చేత విక ల్పిస్తు 

న్నాడు. 

వి. దూరంగా నడచి వెడుతున్న తెల్లని ఎద్దును చూచినపుడు చూచిన 

వెంటనే ఒక పదార్థం ఆనే జ్ఞానం మాతమే కలుగుతుంది. ఆ క్షణంలో గోవు 

(గోత్యజాతి కలది). తెల్లగా ఉంది (తెలుపు అనే గుణం ఉంది), కదలుతూన్నది 

(చలనం ఆనే [కియ ఉంది), ఇది మహిషాదుల కంటె భిన్న మైనది అనే జ్ఞానం 

కలగదు. మరుక్షణంలో వీటి అన్నింటి జ్ఞానం కలుగుళుంది. మొదటి జ్ఞానం నిర్వి 

కల్పకం, రెండవది సవికల్పకం. సవికల్పకజ్డానంలో ఏ జాతి.గుణ-[కియాదులను. 

చూచాడో అవన్నీ నిర్విక ల్పకజ్ఞానం కలిగిన క్షణంలోకూడా చూచే ఉన్నాడు. కాన్మి 
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వేరు వేరుగా కలగలేదు. వాటి నన్నింటినీ ఒక ముద్దగా చూచాడు. ఆ విధంగా 

ఒక ముద్దగా చూచిన వాటినే మళ్ళీ రెండవ జ్ఞానంలో ఏ విధంగా వేరు వేరుగా 

గహిస్తాడో అదేవిధంగా పెన చెప్పిన క్లోకంలో వాచ్యంగా ఉన్న ఆర్థాన్నేవ్యంగ్య 

రూపంలో (గహిస్తాడు. [గహణవిధానంలొ భేదం తప్ప |గహించబడిన ఆర్హాలలో 

భేదం లేదు అని భావం. 

ద్వితీయోల్హాసంలో ఏడ వ కారిక వ్యాఖ్యలో విశదీకరించిన విధంగా బౌద్దులు 

ఆపోహవాదాన్ని ఆంగీకరిస్తారు. గోవును చూచినప్పుడు “ఇది గోవుకంటె భిన్నము 

లైన అశ్వాదులకం టె భిన్నము' అని జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆని వాళ్ళు చెవ్పుతారు. 

వాళ్ళు జాతిని అంగీకరించరు. కాని జాతిని అంగీకరించిన వైయాకరణాదులు 

“ఇది గోత్వం ఆనే జాతితో కూడినది' అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆని ఆంటారు. 

‘ Ct ఇళ్ల / 
పె వృత్రిలో అభిన్నాసంసృష్టత్వేన దృష్టమ్ ఆని “పె రెండుమతాలను దృష్టిలో 

పెట్టుకొని చెప్పబడింది. నిర్వికల్పక జ్ఞానసమయంలో ఆ వస్తువును భిన్నంగా 

గాని, అనగా గోలిన్నాశ్వాదిభిన్నం ఆని గాని, జాతి.గుణ-|క్రియావిశిష్టం అని 
అట 

కాని చూడడు అవి ఆరం. 

వీ. ఉదాత్రాలంకారం 

కౌ, ఉదాత్తం వస్తునః సంపత్. 

వృ. సంపత్ నమృద్దియోగ :. యథా- 

లో ముకాః కెలివిసూతహార గలితాః సంమార్గసీభిర్హ్భతాః 

(పొతే? ప్రాజ్ళిణసీమ్ని మస్థరచలద్బాలా జ్లీలాకెరుణా. 

దూరాద్దాడి మవీజశ జ్కిత ధియః కర్షన్ని కేలీశుకా; 

యద్విద్వద్భవనేమ భోజనృపశేస్సత్ త్యాగలిలాయితమ్. 

వ్యా, ఉదాత మితి కం వస్తునః = వస్తువుయొక కా, సంపత్ = సమృద్దితో 

సంబంధం, ఊదా తమ్== ఉదాత్తాలంకారం, వస్తువుల అత్యధిక సమృద్ధిని వర్ణించడం 

ఉదాత్రాలంకారం అని ఆర్హం. ఎట్టనగా- 

ముకాః ఇతి :- యద్విద్వదృవనేషు= ఎవని విద్వాంసుల గృహాలలో, శేలి 
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వినూతహారగలితాః = ఆటలలో పోయిన దారాలు గల హారాలనుండి జారినవి, 
మన్గరచలద్భా లాజ్ఞి9లా ారుణా!ః = మందంగా నడుస్తూన్న బాలుల పాదాల లత్తుక 
చేత ఎల్జనైనవి, పాజ్జణసీమ్ని ఉవాకిళ్ళలో , [పాతఃజ|పాతఃకాలమునందు, సంమా 

ర్దసిభిః = చీపుళ్ళచేత, హృతాః = తుడవబడినవి అయిన, ముకాః = ముత్యాలను, 

దాడిమవీజశజ్కి_త ధియః=దానిమ్మ గింజ అని శంకించిన బుద్దులు గల, కేలీశుకా; 
= క్రీడావకములు. దూరాత్ = దూరంగా, కర్షన్ని ఇతి యత్ = లాగుచున్నాయి 
ఆనేది ఏది కలదో, తత్ = అది, భోజనృవతేః = భో జరా జుయొక్క_, త్యాగలీలా 

యితమ్ == దానవిలాసము. 

ఇక్కడ పండితుల గృహాలలోని ధనసమృద్ధిని వర్ణించడంచేత ఇది ఉదాతా 

అలంకారం. 

ఆవ. మరొక విధ మెవ ఉదాతాలంకారం చెపుతున్నాడు. 

కా. మహతాం చోపలక్షణమ్. 115 

వృ. ఉపలక్షణమ్ అరాజభావః; అరాదుపలక్షణీయే ఆరే. ఉదా 
on © థి 

హరణమ్- 

లో తదిదమరణ్యం యస్మిన్ దశరథవచనానుపాలనవ్యసనీ, 

నివసన్ బాహుసహాయశ్చకార రక్షఃకయం రామః. 506 

వృ. న చాత వీరో రసః; త స్యెహాజ్జత్వాత్. 

వ్యా మహతామితి :. (అంగియైన వర్ణించ బడే విషయంలో) మహతామ్ 
= మహాపురుషులయొక్క_, ఉపలక్షణమ్ = ఆంగత్యవర్గనం కూడా ఊదాతా 
అలంకారం అని ఆర్థం, 

| 

ఉపలక్షణమితి :_ ఉపలక్ష్షణమ్ అనగా అంగత్వం. అనగా వరింవదగిన 
యా 

విషయంలో ఆని అర్థం. ఉదాహరణం. 

తదితి ;__ దశరథవచనానుపాలనవ్యసనీ = దశరథుని వచనాన్ని అను 
సరించడ ౦లో అత్యాస కి గల, రామః = రాముడు, యస్మిన్ = దేనియందు, నివ 
నన్ = నివసిస్తూ, బాహుసహాయ।.= బాహువులు మాతమే సహాయంగా కలవాడె, 



చశమోల్హాసం 69.7 

రక్షఃక్షయమ్ = రాక్షసుల క్షయాన్ని, చకార = చేసెనో, తత్ ఆరణ్యమ్ = ఆ 

'ఆరణ్యం, ఇదమ్= ఇదే. 

వి. ఇక్కడ మహాపురుమడైన రాముణ్ణి వర్ణించ బడుతూన్న అరణ్యానికి 

అంగంగా, ఈ ఆరణ్యంతో సంబంధించి నట్టు, వర్ణించ డంచేత ఉదాతాలంకారం. 

నేతి :_ ఇక్కడ ఏరరసం అని చెప్పడానికి వీలులేదు. ఆది ఇక్కడ 

వర్గించ బడే వసుత మైన ఆరణ్యానికి అంగం కదా? ఆందుచేత దీనిని ఆలంకారం 

గానే (గహించడం యుక్తం అని భావం. 

38. సముచ్చయాలంకారం 

కా, తత్సిద్ధిహేతా వేకస్మిన్ య(త్రాన్యతత్క_రం భవేత్. 

సముచ్చయోజఒసౌ 

వృ. తస్య (పస్తుతస్య కార్యస్య ఏకస్మిన్ సాధకే స్టితే సాధ 

కా న్లరాణి యత సంభవన్సి సః సముచ్చయ.ః. ఉదాహరణమ్- 

శో॥దుర్వారాః స్మరమార్గణాః (ప్రియతమో దూరేమనో ౬త్యుత్చుకం 

గాఢం (పేమ నవం వయోజఒతికఠినాః (ప్రాణాః కులం నిర్మలమీ 

స్త్రీత్వం ధై ర్యవిరోధి మన్మథసుహృతి కాలః కృతానోఒక్షమో 

నో సఖ్యశ్చతురాః కథం ను విరహాః సోఢవ్య ఇత్థం శర: 

వృ. ఆత విరహాసహత్యం స్మరమార్శణా ఏవ కుర్వస్ని; తదు 

పరి [పియతమదూర స్టిత్యాది ఉపాత్తమ్. ఏష ఏవ సముచ్చయః సద్యోగే 

అసద్యోగే సదసద్యోగే చ పర్యవస్యతీతి న పృథక్ లక్ష్యలే. తథాహి- 

| ల్లో కులమమలినం భదా మూర్ ర్మతిః (శుతిశాలిసీ 

భుజబల మలం సీతా లక్ష్మీః (ప్రభుత్వ మఖణ్ణితమ్, 

(పకృతిసుభగా హ్యేతే భావా అమీవిరయం జనో 

(వజతి సుతరాం దర్పం రాజన్ త ఏవ తవాజ్కుశః. 50 
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వృ. అత సతాం యోగః, ఉకోదాహరణే త్వసతాం యోగః. 

శ్లో॥ శశీ దివసధూసరో గలితయౌవనా కామినీ 

సరో విగతవారిజం ముఖమనక్షరం స్వాకృ తేః, 

ప్రభుర్ణనపరాయణః సతత దుర్గతః సజ్జనో 

నృపాజ్లణగతః ఖలో మనసి సప్త శల్యాని మే. $509 

వృ. శశిని ధూసరే శల్యే శల్యాన రాజీతి శోభనాకోభనయోగ:. 

వ్యా. తదితి :. తత్సిద్ధిహేతౌ == ఆ కార్యంయొక్క- సిద్దికి హేతువైన, 

చేసే, అన్యత్ = మరొకటి కూడ, భవేత్ = ఉండునో, ఆసొ=ఇది, సముచ్చయః 

= సముచ్చయాలంకారము. 

త స్యేతి వం (పస్తుతకార్యాన్ని సాధించేది ఒకటి ఉండగా, ఎక్కడ. 

ఇతర సాధకాలు కూడా చేరుతాయో ఆది సముచ్చయం. ఉదాహరణం. 

దుర్వారా ఇతి :_ స్మరమార్షణా: = మన్మథబాణాలు, దుర్వారాః== నివా: 

రింప శక్యం కానివి. [పియతమః = పయతముడు, దూరే=దూరంలో ఉన్నాడు. 

మనః = మనస్సు, ఆత్యుత్ఫుకమ్ == చాల బెరగగొని ఉన్నది. (పేమ = (పేమ, 

'గాఢథమ్ = గాఢంగా ఉన్నది. వయః వయస్సు, నవమ్ = నూతనమైనది, 

[పాణాః= (పాణాలు, అతికరినాః = చాల కఠిన మైనవి; పోకుండా ఉన్నాయి. 

కులమ్ = కులము, నిర్మలమ్ == నిర్మలమైనది. స్త్రేత్వమ్ = స్రీస్వభావం, ధైర్య 

విరోధి = రైర్యానికి విరోధి యెనది. కాలః = కాలం, మన్మథ సుహృత్ = మన్మథు. 

నికి మి!తుడు; వసంతము, కృతాన:ః = యముడు, ఆకమః। _- అసమర్థుడు. ఆకా' 

లంలో (పాణాలు లీయజాలడు. సఖ్యః = సఖురాళ్ళు, చతురాఃజనేర్పు గలవాళ్ళు, 

నో = కారు. ఇత్టమ్ = ఈ విధంగా, శరఠః_ దుష్ట మైన, కాలః=కాలం, కథ మ్ 

ఎట్టు, సోఢవ్యః = సహించదగినది. 

ఆ తేతి:. ఇక్క_డ._మన్మథబాణాలే విరహాన్ని సహించజాలక పోవడాన్ని 

చేస్తున్నాయి. 'పెగా పియతముడు దూరంలో ఉండడం మొదలైనవి కూడా 

(గహించబడ్డాయి. ఈ విధంగా విర హాసహత్యరూపకార్యాన్ని సాధించడానికి. 
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స్మరమార్గ జాలు ఉండగా ఇంకా ఇతరకారణాలు కూడా చెప్పబడాయి. ఆందు. 
a 

చేత సముచ్చయాలంకారం, 

ఆవ. కొందరు, ర్ముదటాది |పావీనాలంకారికులు, సద్యోగ సముచ్చయం, 

ఆసద్యోగసముచ్చయం, సద సద్యోగసముచ్నయం అని కొన్ని భేదాలు చెప్పారు. 

ఈ చెప్పిన సముచ్చయమే దానిలో పర్యవసానం చెందుతుంది కాబట్టి వాటికి వేరుగా 

లక్షణాలు చెప్పవలసిన పని లేదు అని చెపుతున్నాడు. ఏష ఇతి.ఈ సముచ్చయ మే 

సద్యోగం (మం చివాటి కలయిక) లోను, ఆసద్యోగంలోను, సదసద్యోగంలోను 

పర్యవసానం చెందుతుంది. అందుచేత వాటికి వేరుగా లక్షణాలు చెప్పడంలేదు . 

ఎట్టనగా- 

కులమితి:. రాజన్ రాజా! ఆమలినమ్ జ పరిశుద్ధ మైన, కులమ్ =కులము,. 

భ|దా = మంగళ పద మైన, మూరిః= ఆకారం, _తిశాలి ని = శాస్తారిభ్యాసంచేత 

(పకాశిస్తూన్న, మతిః == బుద్ది, ఆలమ్ = ఆధిక మైన, భుజబలమ్ = భుజబలమూ, 

స్పీతా=ఆత్యధికమైన, లక్ష్మీ ః=ఐశ్వర్యం, అఖజ్జీతమ్ = అడ్డులేని, | పభుత్యమ్= 

(పభుత్వమూ, ఏణే ౨ ఈ, భౌవాః = పదార్థాలు, (వకృతిసుభగాః హి= స్యభావం 

చేతనే సుందరమైనవి కదా? అఆయమ్ ఈ, జనః==సామాన్యపురుముడు, అమీభిః== 

పీటిచేత, సుతరామ్ == మిక్కిలి, దర్చమ్ = గర్వాన్ని, (వజతి = పొందుతాడు. 

తే ఏవ= అవే, తవ=నీకు, అజ్కుళాః = ఆంకుకాలు, ఆమార్షంలో (పవ ర్రించ 

కుండా ఆపే నియం|తణలు. 

ఆతేతి.: శః శ్లోకంలో మంచివాటి యోగం. మొదట చెప్పిన 'దుర్యారాః' 

ఇత్యాది శ్లోకంలో చెడ్డవాటియొక్క- యోగం. 

శశి ఇతిః:_ దివసధూసరః = పగటియందు ధూసరవర్థం గల, శశీ 

చందుడు, గలితయౌవనా = జారిపోయిన యౌవనం గల, కామినీ = కాముకు 

రాలు, విగ తవారిజమ్ = పోయిన పద్మాలు గల, సరః= సరస్సు, స్వాకృతేః = 

మంచి ఆకారంక లవానియొక క, అనక్షరమ్ == అక్షరాలు లేని, చదువు లేని, 

ముఖమ్ = ముఖమూ, ధనపరాయణః = ధనమునందే అత్యాస క్తి గల, (పభుః == 

1వభువు, సతత దుర్గతః = ఎల్లప్పుడు దర్శిదుడైన, సజ్జనః = సజ్జనుడు, నృపాజ్షణ 

గతః = రాజు ఇంటి వాకిట ఉన్న, ఖలః== దుష్టుడు, సప= ఈ ఏడూ, మే 

మనపి = నా మనస్సునందు, శల్యాని = శల్యాలు. 
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ఆ ేతి:- ధూసర వర్ణం గల చం[దుడు శల్యంగా ఉంటూండగా శల్యాంత 

రాలు కూడా చెప్పబడ్డాయి గాన శోభనాకోభనాల యోగం. 

వి. ఇక్కడ ఒక విషయం పరిశీలించవలసి ఉన్నది. మమ్మటుడు సముచ్చ 

యాలంకారానికి “పెన చెప్పిన లక్షణోదాహరణలు చూపి “రుదటాదులు సద్యోగం, 

ఆసద్యోగం, సదసద్యోగం అని మూడు విధాలైన మరొక సముచ్చయం కూడా 

అంగీకరించారు. ఆ విభేదాలు కూడా నేను చెప్పిన సముచ్చయోదాహరణలలోనే 

కనబడతాయి; ఆందుచేత దానిని వేరుగా నేను చెవ్పలేదు"ఆసి ఆంటూ మూడు 

ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు. “దుర్వారాః' ఇత్యాది [వథమోదాహరణంలో అసద్యోగం 

అనీ, 'కులమమలినమ్” ఇత్యాది ద్వితీయోదాహరణంలో సద్యోగం అనీ, “శకి” 

ఇత్యాది తృతీయోదాహరణంలో నదసద్యోగం అనీ వివరించాడు. మొదటి ఉదా 

హరణంలో విరహం దుఃస్సహం౦ అవడానికి స్మరమార్గ్శణాల దుర్వారత్వం అనే 

ఒక సాధకం (కారణం) ఉంటూండగా, ఇతర కారణాలు కూడా చెప్పబడ్డాయి. 

ఛెండవ ఉదాహరణంలో సామాన్యజనులకు గర్వం కలిగించడానికీ, (పకృతు 

శైన రాజుకు వినయం కలిగించడానికీ అమలినకులం ఆనే ఒక కారణం ఉంటూం 

తగా ఇతర కారణాలు చెవ్పబడ్డాయి. మూడవ ఉదాహరణంలో హృదయ శల్య 

శ్వానికి దివసధూసరచందదుడు ఆనే ఒక కారణం ఉంటూండగా మరి కొన్ని 

కారణాలు కూడా చెప్పబడ్డాయి, ఈ విధంగా మమ్మటుడు చెప్పిన సముచ్చయ 

లక్షణం వీటికి సమన్వయిస్తుంది. ఆయితే రుదటాలంకారంలో చెప్పిన సద్యోగ- 

అసద్కోగ-సదసద్యోగాలను ఇక్కడ సమన్వయించడం కుదురుతుందా అనేది 

శవశ్న. ర్నుదటుడు సముచ్చయాలంకారాన్ని వాసవాలంకార భేదాలలోను, 

:కొవమ్యాలంకార భేదాలలోను రెండుచోట్ట (వతిపాదించాడు. వాస్తవాలంకారాలలో 

చెప్పిన సముచ్చయంలో చెప్పిన కొన్ని భేదాలలో సద్యోగం , అసద్యోగం, సద 

సద్యోగం అనే భేదాలు చెప్పి వాటికి ఈ (కింది ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు. 

“సాషోదే మధు కుసుమే జననయనానన్దనే సుధా చన్దై9 

క్వచిదపి రూపవతి గుణా జగతి సునీతం విధాతురిదమ్” (1711. 24) 

ల! “సువాసన గల పుష్పంలో తేనెను, జనుల నయనాలకు ఆనందదాయకు 
ఇన చందునిలో అమృతాన్నీ , కొందరు రూపవంతులలో గుణాలను ఉంచి _బవ్మ 

బేవుడు మంచి వని చేశాడు అని దీని భావం. ఇక్కడ “పుష్ప్పం-మరువు”, 
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'చందుడు_ఆమృతం', 'రూపవంతుడు - సదుణాలు' అనీ మంచి వాటి కలయిక 

సద్యోగం. 

“ఆలిజ్షీతా: కరీరైః శమ్యసపోషపాంసు నిచయేన 
వాల్ తీ ర్రెస్టి 

మరుతో ఒతిఖరా (గీ ష్మే కిమతో ఒన్యద భ|దమస్తు మరౌ”(౪1-2ర్) 

“గీష్మకాలంలో, మరుుపదేశంలో కరీర వృజులు (ఒక రకమైన ముళ్ళ 

చెట్టు) శమీవృజులతోనూ, తీ(వమైన గాలులు వేడెక్కిన ఇసుక దిబ్బలతోనూ 

కలిశాయి. ఇంతకంటె చెడ్డది ఏం కావాలి?” ఆని భావం. ఇక్కడ 'కరీరాలు... 

శములు”, 'వేడిగాలులు. ఇసుక అనే చెడ్డవాటి కలయిక. అసద్యోగం. 

“కమలవనేషు తుషారో రూపవిలాసాదిశాలినీష జరా 

రమణీష్యపి దుశ్చరితం ధాతుర్లక్షీ్మీశ్చ సీచేషు” (vii.26) 

“వద్మవనాలమీద మంచు; రూపవిలాసాదులతో (పకాశించే స్రీలకు ముసలి 

తనం; నీచులకు ఐశ్వర్యం - (బహ్మదేవుడు ఎంత చెడ్డ పని చేస్తున్నాడు!” అని. 

థావం. ఇక్క-డ మంచివాతికీ చెడ్డవాటికీ కలయిక సదసద్యోగం. 

ఈ ఉదాహరణలలో మమ్మటుడు చెప్పిన సముచ్చయలక్షణం ఆన యిం” 

చదు. అయితే తాను సముచ్చయాలంకారానికి ఉదాహరణగా ఇచ్చిన శ్రోకాలలోనే. 

ఈ సద్యోగ- ఆసద్యోగ -సదసద్యోగా లలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని 

[ప్రత్యేకంగా పేర్కొనవలసిన పని లేదు ఆని మమ్మటువి అభ్మిపాయం ఆయి 

ఉండాలి. కాని మమ్మటు డిచ్చిన సముచ్చయలక్షణం పట్టని రుదటుని పె కోకా 

లలో ఏ ఆలంకారం అంగీకరించాలి? అందుచేతనే ఇదొక సముచ్చయబేదం అని 

రుదటుడు చెప్పాడు. 

రుదటుడు ఇచ్చిన ఉదాహరణలలో ఏ జతకు ఆ జతను వేరు చేసి 

దానిలో సద్యోగాదులు చెప్పినట్లు కనబడుతుంది. కాని మమ్మటుడు తానిచ్చిన 
ఉదాహరణలలో కూడా ఈ సద్యోగాదులు ఉన్నాయి అని చెప్పుతూ వాటిలో జత 

లను వేరుచేయకుండా ఒక కార్యం సాధించడానికి ఒక ఉదాహరణంలో అన్నీ 

ఆసత్తులూ, ఒక ఉదాహరణంలో అన్నీ సత్తులూ, మూడవ ఉదాహరణంలో సద 

సత్తులూ కలిళాయి అని విశదీక రిస్తున్నాడు. అందుచేత రుదటుడు చెప్పిన సద్యో, 
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గాదులు మమ్మటుడు చెప్పినవాటిలో అంతర్గతం కావు. మమ్మటుడు చూపిన 

మూడవ ఉదాహరణంలో సదసద్యోగం అని చెప్పాడు. నిజానికి ఇవన్నీ అసద్యో 

గాలే అని చెప్పాలి. మొదటి ఉదాహరణలో దుర్వారస్మరమార్గణాదులు అన్నీ 

ఏ విధంగా విరహబాధాకరా లవడంచేత అసతులో (చెడ్డవో) అదే విధంగా మనః 

శల్యాలవడంచేత దివసధూసరశళ్యాదు లన్నీ కూడా అసత్తు లనే చెప్పాలి. కాని 

మమ్మటుడు ఇక్కడ సదసద్యోగం అన్నాడు. ఆందుచేత |పదీపవ్యాఖ్యానంలో 

గోవిందఠక్కు_ర్ చం,దుడు సత్తు, మిగిలిన వన్నీ ఆసత్తులు; వీటి యోగం అని 

ఏదో విధంగా సమర్థించాడు. మమ్మటుని ఆభ్మిపాయం ఇదే కావచ్చును. సమర్థనం 

మ్మాతమే. ఆందుచేత మరికొందరు వ్యాఖ్యాతలు ఈ అభ్మిసాయాన్ని ఖండిస్తూ 

మరొక విధంగా సమర్థించడం కోసం |పయత్నించారు. సదసద్యోగం అంటే 

సత్తూ అనత్తూ కలవడం అని అర్థంకాదు (ద్వంద్వసమాసం కాదు), సత్తూ ఆసత్తూ 

కూడా ఆయిన వాటి కలయిక (కర్మధారయసమాసం); చందుడు సహజంగా 

సత్తు. రూసరత్యంచేత అసత్తు, ఈ విధంగా చందునిలోనే సదసద్యోగం అని 

వ్యాఖ్యానించారు. ఇది మమ్మటుడు పె రెండు శ్లోకాల ' విషయంలో ఆవిష్కరిం 

చిన అభ్మిపాయానికి అనుగుణంగా లేదు. ఇలా చెపితే పియతమా దూరే” అన్న 

చోట కూడా ఇలాంటి సదసద్యోగమే కదా అని ఆశంకించుకొని దానికి ఏదో 

కుదరని సమాధానం చెప్పారు. అందుచేత మమ్మటుని సద్యోగాదులను గూర్చిన 

ఈ విమర్శ ఆనావశ్యకం అని తోస్తుంది. 

ఆవ. మరొక విధమైన సముచ్చయాలంకారం నిరూపిస్తున్నాడు. 

కా. స త్వన్యో యుగపద్ యా గుణ(కియాః. 116 

వృ. గుణొచ క్రియ చ గుణ్యకియే చ గుణ|కియాః. [క మేజో 

దాహరణమ్. 

శో విదలితసకలారికులం తవ బలమిదమభవదాశు విమలం చ, 

[ప్రఖలముథాని నరాధిప మలినాని చ తాని జాతాని, 510 

శ్లో అయమేకపదే తయా వియోగః 

(పియయా చోపనతః సదుఃసహో మే, 
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నవవారిధరోదయాదహోఖి 
ర్భవితవ్యం చ నిరాతపత్వ ర మ్యైః. 511 

శో కలుషం చ తవాహి తెప్వకస్మా 

త్సిత పజ రుహసోదర శ్ర చత్తుః, 
పతితం చ మహీపతీస్ట్రు తేషాం 

వపుషి ప్రన్ఫుటమాపదాం కటాక్ష 8. 512 

వ్యా. స ఇతి :. యుగవత్ == ఒక ,_మారుగా, యాకు ఏ, గుణ|క్రియాః= 

గుణాలు, [కీయలూ ఉన్నవో, సః తు= అది, అన్యః=మరిమొక సముచ్చయం. 

గుణౌ ఇలి:_ “గుణక్రియాః' అనే దానికి “రెండు గుణాలు”, లేదా రెండు 

1కియలు, లేదా 'గుణమూ, కియా? అని ఆర్థం, 

వ. ఒకే సమయంలో రెండు గుణాలు కాని, రెండు (క్రియలు గాని, 

గుణమూ (కియా గాని ఏర్పడినట్లు (కలిసినట్లు) వరిసే ఆది కూడ సముచ్చయా 
౧ ౧ లా 

లంకారమే. వరసగా ఉదాహరణలు__ 

విదలితేతి _ ఇది రుద్రటకావ్యాలంకారంలోని శ శోకం. నరాధిప = రాడా! 

తవ = నీయొక్క, ఇదమ్ = ఈ, బలమ్ = సేన, అశ ౩ శీ ఘంగా, విదలితసక 

లారికులమ్ = నశింపచేయ బడిన సమస్త శ తుసముదాయం కలది, విమలం చ= 

నిర్మలమూ, అభవత్ - ఆయెను. తాని ఆ, [పఖలముఖాని = దుష్టుల ముఖాలు 

కూడ, మలినాని = మలినములుగా, జాతాని = అయినవి. 

వి. ఇక్కడ విమలత్వ-మలినత్వాలు అనే గుణాలు ఒకే సమయంలో 

కలిగి నట్టు చెప్ప బడింది గాన సముచ్చయాలంకారం. 

ఆయమితి :- విక్ర మోర్యక్రీయంలో పురూరవుని మాటలు. మే=నాకు, 

ఏకపదే = హటాత్తుగా, సుదుుసహ; == చాల సహించ శక్యం కాని, తయా 

|[పియయా వియోగః = ఆ ప్రియురాలితో వియోగం, ఉపనతః= వచ్చినది. 

అహోఖిః = దివసముల చేత, నవవారిధరోదయాత్ =నూత్న మేఘాల ఉదయంవర్ణి, 

నిరాతపత్యర మ్యెః = ఎండ లేకపోవడంచేత రమ్యాలుగా, భవితవ్యం చ= 

ఆగుట కూడ (జరిగింది). 
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వి ఇక్కడ విరహం రావడం, దివసాలు రమ్యాలుగా అవడం అనే 

రెండు (క్రియలు ఓకే సమయంలో జరిగినట్లు వర్థించడంచేత సముచ్చయా 

అలంకారం. 

కలుషమితి :. మహీపతీన్ష) = ర్! రాజేందా! తవ _= సీయొక్క_, సీత 

పజ్కే రుహసోదర। శి = తెల్లని పద్మం వంటి కాంతి గల, చక్షుః = నేతం, అక్ 

స్మాత్ = ఆకస్మాత్తుగా, అహితేష_ =శతువుల విషయంలో, కలుషం చ= కలు 

షము, తేషాం వప్పషి = వాళ్ళ శరీరమునందు, ఆపదామ్ ఆపదలయొక్క, 

కటాకైః = కటాగాలచేత, పతితం చ = పడుట. 

వి. ఇక్కడ కలుషత్యం అనే గుణం, పతనం అనే [కియా రెండూ ఒకే 

కాలంలో సంభ వించి నట్టు వర్ణించ డంచేత సముచ్చయాలంకారం. 

వృ. “రునోతి చాసిం తనుతే చ కీర్తి మ్” ఇత్యాదేః “కృపాణ 

పాణిశ్చ భవాన్ రణక్షితి ససాధువాదాశ్చ సురాః సురాలయే” ఇత్యా 

దేశ్చ దర్శనాత్ “వ్యధికరణే' ఇతి “ఏకస్మిన్ దేశి ఇతి చన వాచ్యమ. 

వ్యా. ర్ముదటాదులు ఈ గుణ్యకియాదుల సముచ్చయం వేరు వేరు స్టానా 

లలో సంభవించాలి ఆనే అభిపాయంతో “వ్యధికరణే' అనీ చెప్పారు. ఒకే (పదే 

శంలో జరగాలి ఆనే అభ్మిపాయంతో కొందరు “ఏకస్మిన్ దేశే అని చెప్పారు. 
ఈ రెండూ కూడా యుక్తం కాదని చెప్పుచున్నాడు. 

ధునోతీతి :_ “ఖడ్గాన్ని కదుపుతున్నాడు; కీర్తిని వ్యాపింప చేస్తున్నాడు” 
ఇత్యాదులు, “నువ్వు రణరంగంలో చేతితో ఖడ్గం పట్టావు; స్వర్గంలో దేవతలు 
సాధువాదాలు చేయడం [పారంభించారు” ఇత్యాదులు కనబడుతున్నాయి. అందు 
వల్ల “వ్యధికరణి' అనీ, “ఏకస్మిన్ దేశే' అసీ (లక్షణంలో) చేర్చకూడదు. 

వి. 'ధునోతి' ఇత్యాదివాక్యంలో ఖడ్గం కదల్చడం, కీరిని వ్యాపింప 

చేయడం అనే రెండు [(కియలూ ఒకే పీరునిలో ఉన్నట్లు చెప్పబడింది. ఆందుచేత 

వై యధికరణ్యం లేదు గాన “వ్యధికరణే' అని లక్షణంలో చేర్చగూడదు. “కృపాణ 

పాణిః ఇత్యాది వాక్యంలో రాజు రణభూమిలో ఖడ్గం ధరించినట్టు, స్వర్గంలో 
దేవతలు సాధువాదాలు చేస్తూన్న ట్లు వరించడ ంచేత ఒక క్రియ రణభూమిలో 
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జరిగింది. మరొకటి స్వర్గంలో జరిగింది గాన “ఏకస్మిన్ దేశే” అని కూడ లక్ష 

ణంలో చేర్చకూడదు అని భావం. 

34, పర్యాయాలంకారం 

కౌ, ఏకం [క మేణానేకస్మిన్ పర్యాయః. 

వృ. ఏకం వస్తు కమెణానేకస్మిన్ భవతి, శ్రయతే స పర్యాయః. 

[క మేణోదాహరణమ్. 

లో ననా (శ్రయస్థితిరియం తవ కాలకూట 

కేనోత్తరోత్తరో త్తరవిశిష్టపదో వదిష్టా, 

ప్రాగర్ణవస్య హృదయె వృషలక్మణో ఒథ 

కళ్థీేఒ౬ధునా వససి వాచి పునః ఖలానామ్. 518 

వ్యా, ఏకమితి :. ఏకమ్ = ఒక వస్తువు, [కమేణ = [కమంచేత, అనే 

కస్మిన్ = ఆనేక మైనదానియందు సంబంధించినట్టయితే, వర్యాయః = పర్యాయా 

అలంకారం. 

ఏకమితి :. ఒక వస్తువు క్రమంగా అనేకవస్తువులమీద ఉన్నా లేదా చేయ 

బడినా అది పర్యాయాలంకారం. ఆనగా ఈ అలంకారంలో రెండు భేదా లని 

అర్థం. కమంగా ఉదాహరణం. 

నన్మితిః_ ఇది భల్లట శతకంలోని శ్లోకం. నను కాలకూట__ఓ! కాలకూట మా! 

తవ=సీకు, ఉత్త రోత్సరవిశిష్టపదా= ఉ త్రరో త్ర రంవిశిష్టమైన స్థానం గల, ఇయమ్ 

=ఈ, ఆ్యశయస్టితిః = ఆ్రయాలమీద స్థితి, కేన = ఎవనిచేత, ఉపదిష్టాజునేర్ప 

బడింది? [పాక్ = పూర్వం, అర్జ్హవస్య = సము దంయొక్క_, హృదయే = హృద 

యంలోను, అథ = అటుపిమ్మట, వృషలక్ష్మణ! = ఈశ్వరుని యొక్క, కట్టే 

కంఠమునందు ఉంటివి. ఆధునా పునః = ఇప్పుడైతే, ఖలానామ్=దుష్టులయొక్క, 

వాచి = వాక్కునందు, వసని = వసిస్తున్నావు, 

వి. ఇక్కడ ఒకే కాలకూటం ,కమంగా వేరు వేరు స్థానాలలో ఉన్నట్టు 

45) 
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వరించబడింది గాన ఒకే వసువు ఆనేకాధారాలలో వరసగా ఉండడం అనే [పథమ వ్ సు 
పర్యాయ బభేధానికి ఉదాహరణం, 

వృ. యథా వా- 

రో విమ్బొష్న ఏవ రాగసే తన్వి పూర్వమదృశ్యత, 
య © ఆవి 

అధునా హృదయే౬ ప్యేష మృగళశాబాక్షి దృశ్యతే. 514 

వృ. రాగస్య వస్తుతో భేదే౬ ప్యేకతయా అధ్యవసిత త్వాదెక త్వమ్ 

అవిరుద్దమ్. 

వ్యా. యథా ఇతి :. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా. 

బిమ్చోష్ట ఇతి :_ పద్మగుప్పుని నవసాహసాంకచరితంలోని శోకం ఇది, 

మృగ శాబాక్షి= లేడి కన్నుల వంటి క్ట గలదానా! తన్విజఓ! సుందరీ! (సన్నని 

దానా!) పూర్వమ్ = వూర్వం, రాగఃజ రాగం, రాగశ బ్లానికి ఎరుపు అనురాగం 

అని రెండర్థాలు. తే=నీ యొక్క, బిమోష్టే ఏవ = దొండపండు వంటి ఓష్టం 

మీదనే, అదృశ్యత = చూడ బడెను. ఆధునౌ == ఇప్పుడు, ఏషః = ఇది. హృద 

యే2పి = హృదయంలో కూడా, లక్ష్యతే = చూడబడుచున్నది. 

రాగ స్యేతి;. వాస్తవంలో రాగం వేరే అయినా ఒకటిగా అధ్యవసానం 

(కావాలని నిశృయంచేయడం) వల్ల ఏక త్యం విరుద్ధం కాదు. 

వి. ఓష్టాలలో ఉన్న రాగం (ఎరుపు) వేరు. హృదయంలో ఉన్న రాగం 

(ఆనురాగం) వేరు. ఆయినా రాగత్వేన ఈ రెండూ ఒకటే అని కావాలని 

నిశ్చయం చేయడంచెత (అధ్యవసానం చేత) ఏకంగా భావించి అక్కడ ఉన్న 

రాగమే ఇక్కడ ఉన్నది అని వర్ణించబడింది వాస్తవిక మైన ఏకత్యం సె ఉదా 

హరణలో; ఈ ఉదాహరణలో కల్పితమైన ఏకత్వం, 

ఆవ. ఒకదానిని అనేకస్టానాలలో చేయడానికి ఉదాహరణం చూపు 
తున్నాడు. 

గాథ. తం తాణ సిరిసహోఅరరఅణాహరణమ్మి హిఅఅమేక్ర రసం 
బిమ్బాహరే పిఆణం ణివేసిఅం కుసుమబాణేణ. ర్ 15 
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“తత్తే షాం శ్రీసపోదరరత్నాహరణే హృదయమేకరనమ్, 
విమ్బాధరే | పియాణాం నివేశితం కుసుమబాణేన” 

వ్యా. తం ఇతి :. ఆనందవర్గనుని విషమబాణలీలలోని శ్లోకం. శ్రీసహో 

దరరత్నాహరణే = లక్ష్మికి సహోదరులైన రత్నాలను హరించడంలో, ఏకరసమ్ 

= ఏకే ఓక ఆస క్తి గల, తత్ = ఆ, తేషాం హృదయమ్ = ఆ అసురుల 

హృదయం, కునుమబాణేస = మన్మథునిచేత, |పియాణామ్ = పియురాళ్ళయొక్క., 
బిమ్బాధరే = బింబం వంటి అధరోష్టమునందు, నివేశితమ్ = ఉంచబడింది. 

వి. పూర్వం లక్ష్మీ నివాసస్థానాలై న రత్నాలను ((శేష్ట్షవస్తువులను) హరించ 

డంలో ఆస క్రి కలదిగా చేయబడిన హృదయం ఇప్పుడు (పియాబింబోష్టంమీద 

ఆసక్త మైనట్టు చేయబడింది అని వర్ణించడం చేత పర్యాయాలంకారం. 

వి. కావ్య పకాశం కొన్ని (పతులలో “నన్వా[శయస్గితిః” ఇత్యాది శోకం 
తి ౧ 

తరవాత ఈ కింది శోకం కూడా ఊంది. _పదీపకారుడైన గోవింద ఠక్కుర్ 

పాఠం (పకారం లేదు. అతి పాచీనమైన సం కేతవ్యాఖ్యానం [పకారం ఈ కోకం 
(a ధా 

ఉంది, 

శో (శో ణీభారస్యజతి తనుతాం సేపతే మధ్యభాగః 

పద్భ్యాం ముకాస్తరలగతయః సం|శితా లోచనాభ్యామ్, 

ధత్తే వక్షః కుచసచివతామద్వితీయం చ వక్త్రం 

తద్గాతాణాం గుణవినిమయః కల్పితో యౌవనేన. 

వ్యా. [శోణీభారఃజ=కటి పదేశ భారం, తనుతామ్=సూక్షత్యాన్ని, త్యజతీ 

=విడ చుచున్నది. మధ్యభాగఃజనడుము, సేవతే=తనుత్వాన్ని పొందుతున్నది. 

పద్భ్యామ్=పాదాలచేత ,తరలగ త యః=చ ంచలగమనాలు,ముక్తాః== విడ వబడ్డాయి. 

లోచనాభ్యామ్ = నే తాలచేత, సంగశ్రితా! = ఆశ్రయించబడ్డాయి. వక్షః = వక్షః 

స్థలం, కుచ సచివతామ్ == కుచములతో కూడుటను (సద్వితీ యత్యాన్ని, ధత్తే= 

ధరించుచున్న ది. వక్త 90 చ = ముఖం, అద్వితీయమ్ = రండవది లేనిది (సాటి 

లేనిది). యొవనేన = యొవనంచేత, తద్గాతాణామ్ = ఆమె అవయవాలలో, 

గుణవినిమయః == గుణాల వినిమయం (మార్పిడి), కల్పితః = చేయబడింది. 



708 కావ్య పకాశ 

వి, ఇక్కడ ముందు [శోణ్మీపదేశంలో ఉన్న తనుత్వం తరవాత మధ్య 

భాగం చేరింది అనీ, పాదాలలో ఉన్న చాంచల్యం న్మేతాలలో చేరిందనీ, వక్షః 

స్థలంలో ఉన్న ఆద్వితీయత్వం (రెండవది లేకపోవడం, సాటి లేకపోవడం అని 

రెండర్ధాలు) ముఖాన్ని చేరిం దనీ వర్ణించడంచేత పర్యాయాలంకారం. ఈ శోకం. 

లోని పూర్వార్థం మాతమే పర్యాయానికి ఉదాహరణం అని సం కేతవ్యాఖ్యలో 

చెప్పబడింది. 

కా, అన్య స్తతోఒన్యథా, 

వృ. అనేక మేకస్మిన్ [కమెణ భవతి _శయతే వా సో౭న్యః. 

క మేజోదాహరణమ్. 

లో మధురిమరుచిరం వచః ఖలానా 

మమృతమహో (పథమం పృథు వ్యనక్తి, 

అథ కథయతి మోహ హేతుమన్న 

ర్లతమిన హాలహలం విషం తదేవ. 516 

శో తదేహం నతభిత్రి మన్టిరమిదం లబ్బానకాశం దివః 

సా ధెనుర్జ్దరతీ నదన్ని కరిణామేతా ఘనాభా ఘటాః, 
స క్షు(ద్రో ముసలధ్వనిః కలమిదం సంగీతకం యోషితా 

మాళ్చర్యం దివ సైర్సి జో ఒయమియతీంభూమిం సమారోపితః 

వృ. ఆత ఏక స్యైవ హానోపాదానయోరవివక్షితత్వాత్ న పరి 

వృత్తి: 

వ్యా, అన్య ఇతి;. తతః == వెనుక చెప్పినదాని కంటె, అన్యథా = విపరీ' 

తంగా ఉన్నట్లయితే, అన్యః = మరొక విధ మైన పర్యాయం. 

అనేక మితి. అనేకవస్తువులు [క్రమంగా ఒక వస్తువునందు ఉన్నా లేదా, 

చేయబడినా ఆది మరియొక పర్యాయాలంకార భేదం. క్రమంగా ఉదాహరణం. 

మదురిమేతి;. మధురిమరుచిరమ్ = మాధుర్యంచేత సుందరమైన, ఖలానాం 
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వచః = దుష్టుల వచనం, (ప్రథమమ్ =ముందుగా, పృథు = అధికమైన, ఆమృతమ్ 

చా అమృతాన్ని, వ్యన క్రి = (పకటిస్తుంది. ఆథ == పిమ్మట, తదేవ = అదే, 

ఆ న్తర్గతమ్ = లోపల ఉన్న, మోహ హేతుమ్ = మోహానికి హేతువైన, హాలహలం 

విషమ్ = హాలహలవిషాన్ని, కథ యగీవ == చెప్పునట్టు ఉంటుంది. ఆహో = ఏమి 

అళ్చర్యం! 

వి, ఇక్యడ ఒకే ఖలవచనంలో [క్రమంగా అమృతవ్యంజక త్వం, విష 

కథనం అనేవి ఉన్నట్లు వర్థించ బడింది గాన పర్యాయాలంకారం. 

తదితి;. తత్ = ఆ, గేహమ్ = గృహం, నతభి త్రి = వంగిపోయిన గోడలు 

గలది. ఇదం మన్దిరమ్ = ఈ ఇల్లు, దివః = ఆకాశ ంనుండి, లబ్దా వకాశమ్ = 

హెందబడిన అవకాశం గలది. సా= ఆ, దేనుః.== ఆవు, జరతీ = ముసలిది, 

కరిణామ్ = ఏనుగుల యొక్క_, ఏతాః== ఈ, ఘనాథాః == మేఘాలవంటి కాంతి 

గల, ఘటాః = సమూహాలు, ,నదన్తి = ధ్వనిచేసున్నాయి. సః= ఆ, కుదః= 

నికృష్టమైన, ముసలధ్యనిః = రోకళ్ళ చప్పుడు; ఇదమ్ = ఈ, కలమ్ = మధుర 

మెన, యోషితామ్ = స్రీలయొక్క_, సంగీతకమ్ = గానము. ఆయం ద్విజః == ఈక 

[బాహ్మణుడు, దివ సైః = కొన్ని రోజులచేతనే, ఇయతీమ్ == ఇంతటి, భూమిమ్ = 

సమృద్దిసీమను, సమారోపితః == ఆధిషింపచేయ బడ్డాడు. 

వి. ఇక్కడ ఒక్క [బాహ్మణునియందు ఆ గేహం, క్ ఈ మందిరం 

మొదలైనవి [కమంగా (ముందు ఆ గేహం, తరవాత ఈ మందిరం ఆనే క్రమం 

చేత) దివసాలు సమకూర్చినట్లు వర్ణింపబడింది. అందుచేత ఒక వసువునందు అనేక 

వస్తువులను చేయడం అనే పర్యాయాలంకారం. 

అ(తేతి:. ఇక్కడ ఒకే వ్యకి హానోపాదానాలు చేసినట్లు వివక్షితం కాదు 

గాన పరివృ త్యలంకారం కాదు. 

వి, పూర్వం ఉన్న గెహాదులను విడచి మందిరాదులను స్వీకరించి నట్టు 

వర్ణించడ ౦చేత పరివృ త్యలంకారం చెప్పవచ్చును కదా ఆని అశంకకు అవకాశం 

లేదు. ఉన్నదానిని విడచి మరొకటి స్వీకరించడం అనేది చెప్పడం ఇక్కడ 

అభీష్టం కాదు. తన వద్ద ఉన్నదానిని మరొకరికి ఇచ్చి తాను వారినుండి ఒక 

వసువు [గహిసే పరివృత్రి. ఇక్కడ గేహాదుల్ని ఎవరూ తీసికొన్నట్టు వర్ణించ 
ర ణు 
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లేదు; ఎవరో మందిరాదులు ఇచ్చినట్టు కూడా చెప్పలేదు. అందుచేత పరివృ త్తి 

కాదని భావం. 

95. అనుమానాలంకారం 

కా. అనుమానం తదు రక్తం యత్సాధ్యసాధనయోర్యచః, 117 

వృ. పక్షధర్మాన్యయవ్యతిరెకి త్వేన [తిరూపో హేతుః సాధనమ్. 

ధర్మిణి ఆయోగవ్యవచ్చేదో వ్యాపకస్య సాధ్యత్వమ్. యథా- 

శ్లో॥ యతై ౦తా లహరీచలాచలదృళో వ్యాపారయ న్తి (భ్రువం 

యత్ తతై వ పత న్తి సంతతమమీ మర్మస్పృళో మార్గణాః, 
ఆక - ౮ ్టి 

తచ్చ డీకృత చాప మజ్బీతశర। పెజ్జత్క-_రః [కోధనో 

ధావత్యగత ఏవ శాననధరః సత్యం సదాసాం స్మరః5 18 

వృ. సాధ్యసాధనయోః పౌర్యాపర్యవిక లేన కించిదై చి త్య 

మితి న తథా దర్శితమ్, 

వ్యా. అనుమానమితి :- సాధ్యసాధనయోః = సాధ్యసాధనాలయొక్య, 

అలంకారంగా, ఉ కమ్ = చెప్పబడినది. 

పక్నేతిః. పక్షధర్మత్య-అన్యయిత్య. వ్యతిరేకిత్వాలచేత మూడు విధాలైన 
హేతువు సాధనం. వ్యాపకానికి ధక్మియందు అయోగవ్యవచ్చేదం సాధ్యత్వం. 

వి. *పర్వతో వహ్నిమాన్ ధూమాత్' (పర్వతంమీద అగ్ని ఉంది, ధూమం. 

ఉంది కా బట్టి) అనే వాక్యంలో ధూమం సాధనం; దీనికే హెతువు ఆని పేరు. వహ్ని 

సాధ్యం. సాధ్యం దేనిమీద ఉన్నదో ఆది పక్షం. ఇక్కడ పర్వతం పక్షం. నాధనం 

(హేతువు)లో మూడు అంశాలు ఉండాలి. ఆది పక్షంలో ఉండాలి. పక్షంలో ఉండ 

డానికి “పక్షధర్మత్వం అని పేరు. ఇది మొదటి ఆంశం. ఎక్కడ సాధ్యం నిశ్చి 

తమో, తప్పకుండా ఉంటుం దని తెలుసునో, ఆది సపక్షం. దూమం ఉన్న 

వంటిల్స మొదలైనవాటిలో ఆగ్ని ఉన్నది అని నిశ్చితంగా తెలుసును, అందుచేత 
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ఆది సపక్షం. సాధనం సపక్షంలో ఉండాలి. దీనికే “అన్వయిత్వం' ఆని పేరు. 

ఇది రెండవ అంశం. ఎక్కడ సాధ్యం ఉండడం అసంభవం అని నిశ్చితమో 
అది విపక్షం. చెరువు మొదలై నవాటిల్లో వహ్ని ఉండదు అని నిక్చితంగా తెలుసును. 

అందుచేత అది విపక్షం. సాధనం విపక్షంలో ఉండకూడదు దిని కే “వ్యతిరేకిత్వం' 

అని పేరు. ఇది మూడవ అంశం, ఈ మూడు ఆంశాలు ఉన్నదే సాధనం ఆవు 

తుంది “యత య।త ధూమః తత తతాగ్నిః" (ఎక్క డెక)_డ ధూమం 

ఉంటుందో అక్కడల్లా నిప్పు ఉంటుంది)అనేదానికి, 'వ్యాపి? అని పేరు. దీనిలో 
ధూమానికి “వ్యాప్యం' ఆసీ, అగ్నికి “వ్యాపకం' అనీ పేరు ధర్మి యందు అనగా 

పక్షమునందు, వ్యాపకంయొక్క, ఆయోగవ్యవచ్చేదం సాధ్యత్వం. అయోగవ్యవ 

చ్చేదం అనగా లేకపోవడాన్ని నిషేధించడం; అనగా తప్పకుండా ఉన్న దని 

చెప్పడం. ధర్మియందు తవ్పకుండా ఉన్న దని ఏ వ్యాపకం చెప్పబడుతుందో 
అది సాధ్యం. ఇక్కడ ధూమం సాధనం, అగ్ని సాధ్యం. కవి |పతిభచేత కల్పిం 

చిన సాధనంచేత ఒక ధర్మియందు సాధ్యాన్ని ఊహించడం అనుమానాలంకారం 

అని ఆర్థం. చమత్కార జనకంగా ఉన్నప్పుడు మాత మే సాధ్యసాధననిర్థేశం 

అలంకారం అవుతుంది. కాని పెన చూపిన “పర్వతో వహ్నిమాన్" ఇత్యాదులు 

అలంకారాలు కావు. శ్రా స్రీయన్యాయమూలకాలై న అలంకారా లన్నింటిలోనూ 

చమతా॥-రజనకత్వం అనేది ఉంటేనే అలంకారత్వం అని |గహించాలి. ఊదా 

హరణం ఎట్టనగా. 

య తేతి:. లహరీచలాచలద్భళశః = తరంగాల వలె మిక్కిలి చంచలము 

లైన న్నేతాలు గల, ఏతాః= ఈ యువతులు, య(త= ఎవనియందు, [భువమ్= 

కనుబొమ్మను, వ్యాపారయ న్రి = వక ంగా చేస్తున్నారో, కటాక్షం (పసరింప 

చేసున్నారో, తత్రెంవ = అక్కడనే, ఆ యువకునియందే మర్మ స్పృశః=మర్మ 

స్థలాలను స్పృశించే, ఆమీ మార్గ ణాః ఈ బాణాలు, సంతతమ్ = అవిచ్చిన్నంగా, 

పత న్ని ఇతి యత్ =పడుచున్న వనే మాట ఏది కలవో ,తత్ ఆ కారణంవల్ల, ఆసామ్ 

= ఈ యువతులయొక్క_, శాసనధరః= ఆజ్ఞను ధరిసూన్నవాడై , కోధనః=|కోధ 

స్వభావం గల, స్మరః = మన్మథుడు, అక్చీత శర పేజ్ఞత్య_రః డా ధనస్సునందు 

సంధించబడిన బాణాలయందు కదలుచున్న హసాలు కలవాడై, చ| క్రీకృతచాపమ్ 

= చకంగా చేయబడిన ధనస్సు కలుగునట్టుగా, అగతః ఏవ == వాళ్ళ ఎదుటనే, 

ధావతి == శీ ఘంగా వస్తున్నాడు. సత్యమ్ = సత్యము, 
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వి, ఇక్కడ యువతుల కటాశాలకు లక్ష మెనవానియందు బాణాలు 

పడడం ఆనేది సాధనం. ఈ సాధనాన్ని పట్టి ఆ యువతుల ముందు మన్మథుడు 

ధనస్సు ఎక్కు పెట్టి శీఘంగా వస్తున్నాడు అనేది సాధ్యంగా చెప్పబడింది, ఆందు 

చేత ఇది అనుమానాలంకారం. 

సాద్యేతి:- సాధ్యసాధనాల పౌర్వాపర్యవికల్పంలో వెచిత్యం ఏమీ లేదు 

గాన ఆ విధంగా చెప్పబడలేదు. 

వ. సాధ్యసాధనాల నిర్దేశం అనుమానాలంకారం అని చెప్పబడింది. 

సాధ్య పతిపాదక వాక్యాన్ని ముందు చెప్పి తరవాత సాధన్మపతిపాదక వాక్యాన్ని 

చెప్పవచ్చు. లేదా సాధనవాక్యాన్ని ముందు చెప్పి తరవాత సాధ్యవాక్యాన్ని చెప్ప 

వచ్చు. ఈ విధంగా రుుదటాదులు చెప్పినట్లు ఈ అలంకారంతో రెండు భేదాలు 

చెవ్పవచ్చును. కాని దీనిలో వైచిిత్యం ఏమీ లేదు గాన భేదద్యయాన్ని చెప్ప 

వలసిన పని లేదు. ఒక భేదంలో ఉన్న చమత్కారంకంటె రెండవ భేదంలోని 
చమత్కారం విలక్షణంగా ఉంటేనే రెండు భేదా లని చెప్పాలి కాని చ మత్రారంలో 

వై లక్షణ్యం లేనప్పుడు ఆలాంటి విభాగాలు అనావళ్యకాలు. 

ఏ6. పరికరాలంకారం 

కా. విశేషతై ర్యత్సాకూతైరు క్తిః పరికరస్తు సః. 

వృ. అర్జాద్వి శేష్యస్య. ఉదాహరణమ్. 

లో మహౌజసో మానధనా ధనార్టితా 

ధనుర్భృతః సంయతి లబ్బకీ రయః 

న సంహతా స్తస్య నభేదవృ త్రయః 

(ప్రియాణి వాజ్బా న్య్యసుభీః సమీ హితుమ్. 519 

వృ. యద్యహప్యపుష్టార్గస్య దోషతాభిధానా త్తన్నిరాకరణేన పుష్టార 
స్వీకారః కృతః తథా ప్యేకనిష్టత్వేన బహూనాం విశషణానామేవముపన్యాసే 

వై చ్మిత్యమిత్యలంకారమధ్యే గణితః, 
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వ్యా, విశేష ణైరితి:. సాకూతై $= అభిపాయంతో కూడిన, అభ్మిపాయగర్శి 

తాలెన, విశేషణై ః = ఏ శేషణాలచేత, యత్ = ఏ, లేదా, ఎక్కడ , ఊఉ కిః:= 

(విశేష్యం యొక్క) పరిపుష్టి చేయబడుతుందో, సః= అది, పరికరః = పరికరా 

అలంకారం. 

అరాదితి:. అనగా ఏ శేషం యొక్క అని ఆరం. 
© ® 

అభి పాయ గర్భితా లైన విశేషణాలను ఉపయోగించి విశేష్యంలో ఒక 

విధ మెన వైశిష్ట్యాన్ని సూచించడం పరికరాలంకారం. ఉదాహరణం... 

మహౌజసః ఇతి:. కిరాతార్డుసీయంలో గూఢచారి యుధిష్టిరునితో చెప్పు 

చున్న మాటలు. మహౌజసః = గొప్ప తేజస్సు గలవారు, మానధనాః = మానమే 

ధనంగా కలవారు, ధనార్చితాః == ధనంచేత పూజించబడ్డవారూ, సంయతి = 

యుద్దంలో, లబ్దికిర్తయః = హైందబడిన క్రీర్రి గలవారు, నసంహతాః = తమలో 

తాము కలవనివారు,ఆనగా ఆందరూ కలిసి రాజుకు ఎదురుతిరిగే అవకాశంలే దని 

భావం, నభిన్నవృ త్రయః=వేరు వేరు _పృత్తులు కలవారు కానివారు, పరస్పరం 

విరోధం కూడా లేనివారు; అందుచేత రాజు విషయంలో ఆందరూ ఆనుకూలులే 

అని ఆర్థం. ధనుర్భృుతః = ధనుర్దారులైన యోధులు, ఆసుభిః = | పాణాలచేత, 

[పాణాలు ఇచ్చి కూడ, తస్యజ ఆ దుర్యోధనునియొక్క_ , ప్రయాణి =| పియాలను, 

నమీహితుమ్ = చేయుటకు, వాళ్ళా న్తి = కోరుచున్నారు. 

ఇక్కడ 'ధనుర్భుతః' అనే విశేష్యానికి “మహౌజసః ఇత్యాది విశేష 

"ణాలు [పయోగించడంచెత యోధుల గొప్పతనం, తద్ద్వారా దుర్యోధనుని పాధాన్యం 

' .సూచితం అవుతున్నాయి. 

ఆశంక,. “అపుష్టార్ధం' దోషం ఆని వెనుక చెప్పబడింది. ఆ దోషం 

లేకుండా ఉండా లంటే పుషార త్వం ((పకృతారానికి పరిపుషి చేకూర్చడం) 
8 థి ట్ 

' అవసరం. అందుచేత ఈ విధంగా విశేషణాల |పయోగం ద్యారా చేసిన ఆర్భపుష్టి 

' అపుష్టారత్వ రూపదోషాభావమే అవుతుంది కాని దీనికి అలంకారత్వం ఆంగీకరించ 

పలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నదా అని పశ్నించవచ్చు. కాని చాల విశేషణాలు (పయో 

గించడంలో ఒక చమత్కారం ఉంది గాన దీనిని దోషాభావమాతంగా వరిగణించ 

"చూడదు. ఆలంకారంగా అంగీకరించాలి అని చెపుతున్నాడు. యద్యపీది.*ఆ పుష్టార్థం' 



Til కావ్య[పకాశ 

దోషం అని చెప్పడంచేత ఆ దోషాన్ని పరిహరించడం ద్వారా పుష్టారాన్ని స్వీక 

రించడం ఆవసర మే ఆయినా ఒక ఏ శేష్టానికి సంబంధించిన ఆనేకవిశేషణాలు 

ఉవయోగించడంలో వైచిత్యం ఉంది గాన దీనిని అలంకారాల మధ్య పఠించడం. 

జరిగింది. 

లి లై 3 7 ర్హత్వదోషం పరిహరించడానికి ఇన్ని విశేషణాలు, 

పయోగించక పోయినా పుష్టార్థ త్వం సంపాదించవచ్చు. ఇన్ని విశేషణాలు [ప్రయో 

గించడంలో దోషపరిహారాన్నె మించిన చమత్కారం ఉన్న దని భావం. ది 

కా, వాంజో కిశృద్మనోద్భిన్నవసురూపనిగూహనహ్. 118 
ప్! ఎ కా 65 అజాత 

వృ. నిగూఢమపి వస్తునో రూపం కథమపి (పభిస్నం "'కేనాపి 

వ్యపదేశేన యదపహ్నా యతే సా వ్యాజో క్రి. న చెషాపహ్నుతిః; 

(పకృతాపకృతో భయనిష్టస్య సామ్యస్య ఇ హాసంభవాత్. ఉదాహరణమ్. 

శో॥ శె లేన, పతిపాద్యమానగిరికాహసోపగూఢోల్లస 
m౧ 2 వచె అజా య 

(దోమాళ్బాదివిసంషులాఖిలవి ధివ్యాసజభజ్ఞాకులః, 
© ౧౧ 

హో శిత్యం తుహినాచలస్య కరయోరిత్యూచివాన్ సస్మితం 

అర నన ఇద్యాల నప ఇ దూ 3 గరా శై లా నఃపురమ తృమణ్జలగ జైర్చష్టో ఒవతాద్వః శివః. 520 

వృ. ఆత పులక వేపథూ సా త్తికరూపతయా పసృతొ శైత్య 

కారణతయా (పకాశిత త్యాదప లపితస్యరూపొ వ్యాజోకిం (పయోజయత 8, 

వ్యా. వ్యాజో క్రిరితి. ఛద్మనా=మిష చేత, ఉద్భిన్న వస్తురూవని గూహనమ్= 

పైకి పొక్కిన వస్తువుయొక్క రూపాన్ని కప్పిపుచ్చడ ౦, వ్యాజోకి = వ్యాజో క్య 
అలంకారం. 

నిగూఢమితి:. నిగూఢంగానే ఉన్న వస్తుస్వరూపం ఏదో విధంగా 'పెకి 

తెలిసిపోయి నప్పుడు దానిని ఏదో ఒక వంక చేత కప్పిపుచ్చడం ఆనేది ఏది కలదో 
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అది వ్యాజో క్యలంకారం. ఇది అపహ్నుత్యలంకారం కాదు. [పకృతాపకృతో 
భయనిష్టమైన సామ్యం ఇక్కడ అసంభవం కదా? 

వి. అవహ్నుత్యలంకారంలో సామ్యమూలకమై న అపహ్నవం ఉంటుంది. 

అనగా [పకృతమైన విషయాన్ని దానితో సామ్యం గల మరొక (ఆ (కృత మైన) 

విషయంచేత కప్పిపుచ్చడం ఉంటుంది. ఉపమేయాన్ని నిషేధించి ఉపమాన 
వ్యవస్తాపనం చేయబడుతుంది. ఇక్కడ ఆలాంటిది ఏది లేదు. ఏవో చిహ్నాలచేత 

బెటకు తెలిసిన విషయాన్ని దీనికి కారణం మరొకటి అని చెప్పి నిషేధించడం. 
జరుగుతుంది. ఉదాహర ణం- 

శైవెతి:. “శైలేన్ద....ఆకులః"_ శై లేన్ల) = హిమవంతుని చేత, పతిపాద్య 
మాన=ఆందించ బడుతూన్న , గిరిజాహ స్త= పార్వతీహ స్తంయొక్క_, ఉపగూఢ = 

స్పర్శచెత, ఉల్లసత్ = బయలుదేరిన, రోమాబ్బూది = రోమాంచకంపాడులచేత, 

విసంష్టుల = నైర్యం తప్పినవాడు, ఆభిలవిధి = సమస్త విధులయొక్క_, వివాహ 

సమయంలో చేయవలసిన హోమాదివిధులయొక ,., వ్యాసంగ = ఆవిచ్చిన్న 

సంబంధంయొక్క_, భజ్ల=భంగం చేత, ఆకుల వ్యాకులుడూ, తుహినాచలస్యజ: 

హీిమవత్పర్వతంయొక్క, కరయోః = హసాలయొక్క శైత్యమ = చల్హిదనం, 

హా= ఎంతగా ఉన్నది 1 ఇతి అని, ఊచివాన్  పలికినవాడు. శెలా నఃపుర 

మాతృమణ్ధ లగ జైః = హిమవంతుని ఆంతఃపుర స్ర్రీలచెత, బ్రాహ్మి మొదలైన. 

సపమాతలచెత, సెంటి ముద లైన గణాలచేత, సస్మితమ్ = చిరునవ్వుతో కూడి. 

నట్టుగా, దృషః = చూడబడినవాడు ఆయిన శివః = శివుడు, వః == మిమ్ములను, 

అవతాశ్ = రక్షించుగాక. 

అతేతి:_ ఇక్కడ సాత్త్విక భావరూపంలో పుట్టిన వులకాలను కంపాన్నీ 

త్యం మూలాన కలిగినట్లు కప్పిపుచ్చడం జరిగింది. ఈ విధంగా కప్పిపుచ్చ 

బడిన పులకవేవథువులు వ్యాజో కిని పయోగిస్తున్నాయి. వ్యాజో క్రి అలంకారం, 

అవడానికి కారణం అవుతున్నాయి అని ఆర్థం. 

38. పరిసంఖ్యాలంకారం 

కౌ, కించిత్ పృష్టమపృష్టం వా కథితం యత్ ప్రకల్పతే, 
తాదృగన్యవ్యపోహాయ పరిసంఖ్యా తు సా స్మృతా. 
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పృ. (పమాణా నరావగతమపి వస్తు శబ్దేన |పతిపాదితం (పయో 

జనా న్రరాభావాత్ సదృుశవ స్వ న్నరవ్యవచ్చేదాయ యత్ పర్యవస్యతి సా 

భ వెత్పరిసంఖ్యా. అత చ కథనం (పశ్నపూర్వకం తదన్యథా చ పరి 
దృష్టమ్, తథా ఉభయ్యత వ్యపోహ్యమానస్య _పతీయమానతా వాచ్య 
త్యం చేతి చత్వారో భేదాః, (క మేణోదాహరణమ్, 

వ్యా. కించిదితి.పృష్టం వా = అడగబడి గాని, అప్పష్టం వా == అడగ 

బడకుండా కాని యత్ =ఏ, కించిత్ - ఓకానొక వస్తువు, తాదృగన్య 

వ్యపోహాయ = అట్టిదే ఆయిన మరియొక దానియొక్క. ని షేధంకొరకు, _పకల్పతే 

ఇతి యత్ సమర్థం ఆవుతుంది అనేది ఏది కలదో, సా_ అది, పరిస ంఖ్యా == 

పరిస ౦ఖ్యాలంకారంగా, స్మృతా = దెప్పబడింది. 

[పమాణెేతి:. ఒక వస్తువు ఇతర వయాణాలచేత తెలియబడినా కూడ 
దానిని మరల శబ్దంచేత _వతిపాది స్తే, మరొక పయోజనం లేకపోవడంచేత సదృశ 
మెన మరొక వసువుయొక్క పరిచ్చేదానికి పర్యవసి సే ఆది పరిసంఖ్యాలంకారం. 
శబ్దంచేత చెప్పడం (పశ్నవూర్వకం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. రెండు విధాలా కూడ 
కనబడుతున్నది. ఈ రెండు స్రలాలలోనూ కూడ ని షేధించబడేది [పతీయమానం 
కావచ్చు, వాచ్యం కావచ్చు. ఈ విధంగా దీనికి నాలుగు భేదాలు ఉన్నాయి. 

వి, ఆనుమానాలంకారానికి న్యాయకాస్తాది (వసిద్దమైన అనుమాన ప్రమాణం 
మూలం. ఆకే ఈ ఆలంకారానికి మీమాంసా! వసిద్ద మైన “వరిసంఖ్యావిధి' మూలం, 
మీమాంసకులు అవూర్వవిధి, నియమవిధి, పరిసంఖ్యావిధి అనే మూడు విధాలైన 
విధులు అంగీకరిసారు. ఇతర (పమాణాలవల్ణ వేటివల్హా తెలియని విషయాన్ని 
విదించేది “ఆపూర్వువిధి'. ఉదా “యజేత స్వర్గ కామః” “స్వర్గం కావలసినవాడు 
యాగం చెయ్యాలి” అని దీని ఆర్థం. యాగం చేస్తే స్వర్గం వసుం దనే విషయం 
ఈ వ్యాకం తప్ప మరి ఏ [పమాణంచేతా తెలియదు; అందుచేత ఇది “అపూర్వవిధి'. - 
పాక్షికంగా వచ్చే విషయాన్ని విధించేది నియమవిది. బియ్యంపిండితో పురోడాశం 
చేసి హోమం చేయ్యాలి. అందుకు బియ్యం కావాలి. ఆ ఘట్టంలో *వీహీన్ అవహనిి' 
(ధాన్యం దంచాలి) అనే వాక్యం ఉంది. ధాన్యంనుంచి బియ్యం తియ్యాలంటే 
వాటిని దంచినా దంచవచ్చు; గోళ్ళతో ఒలిచి బియ్యం తీయవచ్చు; ఈ రోజుల్లో 
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ఆయితే మిల్లులో పోయవచ్చు. ఈ ఆనేక ఉపాయాలలో ఏ ఒక్క ఉపాయం 

అవలంబించినా మిగిలిన ఉపాయాల అవసరం ఉండదు. అందుచేత ఆవహననానికి 

పాషిక[పాపి, అనగా ఇతర ఉపాయాలు చేబట్టకపోతే దంచడం జరుగుతుంది. 

ఆలాంటి అవహననాన్ని ఈ వాక్యం విధిస్తూన్నది. ఆందుచెత బియ్యం తీయడానకి 

ధాన్యం దంచాలేకాని మరొక ఉపాయం (పనికిరాదు ఆని దీని భావం. అవహన. 

నమే చెయ్యాలి అని చెపుతున్నది కాబట్టి ఇది 'నియమవిధి'. 

“పజ్బు పజ్బానఖా భజ్యు ధర్మతః పరికీర్తి తాః, 

గోధా కూర్మః కశః ఖడీ శల్యక శ్చేతి తే స్మృతాః” 

అని స్మృతివాక్యం “ఉడుము, తాబేలు, చెవులపిల్లి, ఖడ్గమృగం, శ ల్యకమృగం: 

అనే ఐదుగోళ్ళ జంతువులు ఐదింటిని తినాలి” అని చెపుతూన్నది. ఆకలి వేస్తే 

ఎలాగా తింటాడు కాబట్టి తినాలి అవి విధించ నక్కరలేదు. ఐదు గోళ్ళు ఉన్న 

జంతువుల మాంసం తినవలసి వస్తే ఈ ఐదు జంతువుల మాంసం మ్మాతమే 

తినాలి కాని ఇతర పంచనఖజంతువుల మాంసం తినకూడదు అని చెప్పడం ఈ 

వాక్యం ఉద్దేశ్యం. అనగా ఈ వాక్యం గోధాదిపంచ నఖభక్షణాన్ని విధించడం 

లేదు; తద్భిన్న పంచనఖబభషిణాన్ని నిషేధిస్తూన్నది. దీనికి 'పదిసంఖ్యావిధి' అని. 

"పేరు. కావ్యంలో ఉండి చమత్కార జనకం అవుతే ఇదే అలంకారం, 

ఇతర పమాణాలచేత తెలిసిన దానినినే మశ్శీమాటలలో చెప్పడం అనవ 

సరం, దానికి మరొక |పయోజనం ఏదీ లేదు కాబట్టి దానితో సమానమెన మరొక 

విషయాన్ని నిరాకరించడంకోసం అలా చెప్పబడింది అని (గహించాలి. ఎవరైనా 

(పశ్నిస్తే ఇలా చెప్పవచ్చు; అదొక భేదం. _పశ్నించకుండా చెప్పవచ్చు. ఆదొక 

భేదం. ఏదైతే నిరాకరించ బడుతుందో దానినిసూచిసే అదొక భేదం; అది వాచ్యం 

అయితే రెండవ భేదం. ఈ విధంగా [పశ్నపవూర్వక |సతీయమానవ్యవచ్చేద్యపరి 

సంఖ్య,  (పశ్నపూర్వక వాచ్యవ్యవ చ్చేద్య పరిసంఖ్య, అ(పశ్నపూర్వక్యవతీయ 

మానవ్యవచ్చేద్యపరిసంఖ్య ఆ|పశ్న పూర్వగ వాచ్యవ్యవచ్చేద్యపరిసంఖ్య అని 

మొత్తం నాలుగు విధాలు. వరుసగా ఉదాహరణలు, 

శ్లో॥ కిమాసేవ్యం పుంసాం సవిధమనవద్యం ద్యుసరితః 

కిమేకానే. ధ్యేయం చరణయుగలం కౌస్తుభభృతః, 
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కిమారాధ్యం పుణ్యం కిమభిలక్షణీయం చ కరుణా 
యదాసక్వా చేతో నిరవధివిముశక్తెకి (ప్రభవతి. 521 

వ్యా. కిమితి:. (ప్రశ్న) పుంసామ్ = పురుమలకు, కిమ్= ఏది, ఆసే 

'వ్యమ్ = సేవించదగినది? (ఉత్తరం) ద్యుసరితః==గంగానదియొక్క_, ఆనవదధ్యమ్ 

= దోషాలు లేని, సవిధమ్=సమీపము, ఇతర నదీతీరం గాని, నారీనితంబాదికం 

కాని కాదు అని భావం, (ప) ఏకాన్సే== ఏకాంతమునందు, కిమ్= ఏది, ద్యేయమ్ 

= ర్యానించదగినది? (4) కౌస్తుభభృతః = శ్రీమహావిష్ణువుయొక్క., చరణయుగ 

లమ్ = పాదద్వంద్వము. ఇతరదేవుల పాదద్యంద్యం కాని, ధనాదికం కాని కాదు 

ఆనీ భావం. (ప) కిమ్ = ఏమి, ఆవాధ్యమ్ = ఆరాధించదగినది? (ఊ) పుణ్యమ్ 

= పుణ్యం. పాపం కాదని భావం. ((వృకిమ్=ఏమి, అభిలషణీ యమ్ = అభిలషించ 

దగినది? (4) కరుణా = కరుణ. హింసాదికం కాదు అని భావం. యదాసక్యా= 

వేటియందు ఆస క్రికేత, చేతః = చిత్తం, నిరవధివిముక్తె్స = ఆనంత మైన ము క్రి 

కొరకు, వభవతి = సమర్థం అవుతుందో. 

వి. గంగాతటాదుల సేవ్యత్యాదికం శాస్ర్రంవల్ణనే తెలుసూన్నది. వేరుగా 

చెప్పవలసిన పని లేదు. అందుచేత వీటిని చెప్పడంలో ఉద్దేశ్యం ఆన్యనదీతట. 

నారీనితంబాదిసేవనం చేయకూడదు అని చెప్పడం. ఇది [పతీయమానంగానే 

ఉన్నది కాని వాచ్యం కాదు. (పళ్నపూర్వకంగా ఈ విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. 

అందుచేత ఇది మొదటి భేదానికి (_పశ్నవూర్వక(పతీయమానవ్యచ్చేద్యపరి 
సంఖ్యకు) ఉదాహరణం. 

శో! కిం భూషణం సుదృ్భఢ మాత్ర యళోన రత్నం 
గ 

కిం కార్యమార్య చరితం సుకృతం న దోషః, 

కిం చకుర పతిహతం ధిషణా న నేత్రం 

జానాతి కస్వ్వదపరః సదసద్వివేకమ్. 522 

వ్యా. కిమితి (చ) అత = ఈ లోకంలో, సుదృఢమ్ == చాల దృఢ మెన, 

భూషణమ్ = ఆలంకారం. కిమ్ = ఏమిటి? (ఊఉ) యశః == కీర్తి, రత్నమ్ = 

రత్నం, న = కాదు. (య) కార్యమ్ = చేయదగింది, కిమ్ = ఏమి? (ఉ) ఆర్య 
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చరితమ్ = పూజ్యులచేత ఆచకించబడిన, సుకృతమ్ = మంచి పని, దోషః 

(వాళ్ళు ఆచరించిన) దోషం, (వ్యభిఛారాదికం), న_కాదు, (ద) అ పతిహతమ్ 

ఆడ్డు లేని, చతుః == నేతం, కిమ్ = ఏది? (ఊఉ) ధిషణా = బుద్ది, నేతమ్ = 

కన్ను, నజ కాదు. త్వదపరః = నికంచె వేరైన, కః= ఎవడు, సదసద్వివేకమ్ 
= మంచి చెడుగుల వివేకాన్ని, జానాతి = ఎరుగును? "పె జవాబులు విని సంతో 

షించిన (పష్ట పలికిన మాటలు ఇవి. 

వి యశస్సు మొదలైనవాటి భూషణత్వాదికం కాస్త్రంవల్లనే తెలుస్తూ 

న్నది. ఇక్కడ వాటిని చెప్పడం రత్నాదుల భూషణక్వాదికాన్ని నిరాకరించడం 

కోసం. పశ్న ఉంది; నిషేధం కూడా వాచ్యంగా ఉంది. అందుచేత ఇది _పశ్న 

పూర్వకవాచ్యవ్యవచ్చేద్య పరిసంఖ్యకు ఉదాహరణం. 

శో॥ కౌటిల్యం కచనిచయే కరచరణాధరదలేషు రాగసే., 
కాఠిన్యం కుచయుగలే తరలత్వం నయనయోర్వ సతి. 

వ్యా, కౌటిల్యమ్ చై కుటిలత్వం , తే నీయొక్క, కచనిచయే = కొప్పులో 

ఉన్నది. హృదయంలో లేదు అని భావం. కౌటిల్యం అనగా వకత్యం, కవటం 

అని రెండ ర్గాలు. రాగః= ఎరుపు, కరచరణాధరదలేష = హసాలయందు, 

పాదాలయందు, అధరోష్టమునందూ ఉన్నది. పరపురుషునియందు లేదు అని 

భావం, రాగం అనగా ఎరుపు అనురాగం అని రెండర్ధాలు. కాఠిన్యమ్ =క రినత్వం, 

కుచయుగలే = కుచద్వంద్వంలో ఉన్నది. హృదయంలో లేదు అని భావం, 

కాఠిన్యం అనగా ఇక్కడ దృఢత్వం, నిర్భయత్వం ఆని రెండర్జాలు. తరలత్వమ్ 

చై తరలత్వం, నయనయోః = న్నేతాలలో, వసతి == ఉన్నది, మనస్సులో లేదు 

అని భావం. తలరత్వం అనగా చంచలత్వం, చపలత్వం అని రెండర్థాలు. 

వి. ఇక్కడ [పశ్న లేదు. వ్యవచే చ్చేద్యం అయినది వ్యంగ్యం. అందుచేత 

ఇది అ పశ్నపూర్వక | పతీయమానవ్యవచ్చేద్యప రిసంఖ్యకు ఉదాహరణం. 

శ్లో॥ భ క్తిర్భవే న విభవే వ్యసనం శాస్త్రే న యువతికామాపై, 

చిన్హా యశపి న వపుషి (వాయః పరిదృశ్య తే మహాతామ్. 

వ్యా. భ కకిరితి :_ మహతామ్ = మహాత్ములకు, ప్రాయః సాధారణంగా, 
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భ కిః = భక్తి, భవే = ఈశ్వరుని యందు, పరిదృశ్యతే = చూడబడుచున్నది,. 

విభవే = వై భవమునందు, నజ కాదు. వ్యసనమ్ = అత్యాస క్తి, కా స్త్రే=శాస్త్రము. 

నందు; యువతికామా స్తే = యువతిరూపమైన మన్మథఠాస్త్రమునందు, న = కాదు. 

చినా = చింత, యశ సి == కీరి యందు, వపుషి = శరీరమునందు, నజకాదు. 

ఏ. ఇక్కడ (పశ్న లేదు. వ్యవచ్చేద్యం వాచ్యంగా ఉంది. అందుచేత. 

ఇది ఆ|పశ్న పూర్వకవాచ్యవ్యవ చ్చేద్యపరి సంఖ్యకు ఉదాహరణం. 

39. కారణమాలాలంకారం 

కా, యథోత్తరం చేత్ పూర్వస్య పూర్వస్యార్థస్య హీతుతా. 

తదా కారణమాలా స్యాత్, 

వృ. ఉత్త రముత రం (పతి యథోత్తరమ్, ఉదాహరణమ్. 

శో) జి తేన్షియత్వం వినయస్య కారణం 
గ ద 

గుణ (ప్రకర్షో వినయాదవాప్యతే, 
గుణ (ప్రకర్షేణ జనో౬నురజ్య తే 

జనానురాగ (ప్రభవా హి సంపదః. 020 

వ్యా, యథోత్తరమితి:- పూఠ్వస్య పూర్వస్యజ= పూర్వపూర్వ మెన, ఆర్హస్య 

= వసువునకు, యథోత్తరమ్ = ఉత్తరోతరవసువును గూర్చి, హేతుతా చేత్ 

కారణత్వ్యం ఉన్నట్టయితే, తదా=అప్పుడు, కారణమాలా == కారణమాలాంకారం, 

స్యాత్ అ అవుతుంది. 

ఉత్రరమితి :. 'యథోత్తరమ్'* అనగా ఉత్తరోతరమును గూర్చి అని 

ఆర్థం, 

వి. ముందు చెప్పిన వస్తువులు ఒక్కొక్కటిగా తరవాత వచ్చేవాటికి 

కారణం అని పర్దిస్తే అది కారణమాలాలంకారం. ఉదాహరణం, 

జితేన్టి] యత్వమితి:. (ఇది 816వ శ్లోకంగా వచ్చినది). ఇక్కడ జితేంది 
౧ 

యత్యంవల వినయం, వినయంవల గుణ్మ్యపకర్షం, గుణ్యపకరంవల్ల జనానురాగం, 
౧ య ఎ ఇ వో 



దశమోల్థాసం 794 

జనానురాగ౦వల్ల సంపదలు కలుగుతాయి ఆని పూర్యవూర్యం ఉతరోత రానికి 

కారణంగా చెప్పడంచేత కారణమాలాలంకారం. 

శ్లోః “హేతుమతా సహ హేతోరభిధానమభేదతో హేతుః 

(రుదటకావ్యాలంకారం. VII. 82) 

వృ. ఇతి హేత్యలంకారో న లశ్నితః. ఆయుర్ద్భతమిత్యాది రూపో 

హ్యేష న భూషణ తాం కదాచిదర్హతి; వైచిత్యాభావాత్, 

శో “అవిరలకమలవికాసః సకలాలిమదశ్చ కోకిలానన్హః, 

రమో్య౭.య మేతి సం (పతి లోకోత్కణ్ఞాకరః కాలః” 

(రు, కా. అ. VII 88) 

ఇత్య|త కావ్యరూపతాం కోమలాను పాసమహిమ్నైవ సమామ్నా 

సిషర్న పునః హేత్యలంకారకల్పనయేతి పూర్వోక్త కావ్యలిజ్ఞమే వ 

హేతుః. 

వ్యా. కొందరు (పాచీనాలంకారికులు హేత్యలంకారాన్ని అంగీకరించినారు; 

ఆది అనావశ్యకం అని చెపుతున్నాడు. హేతుమతేతి:. “హేతుమత్తుతో హేతువును 

అభిన్నంగా చెప్పడం హేతువు. అనగా కార్యాన్నీ, కారణాన్నీ అభిన్నములుగా 

వర్ణించడం హేత్యలంకారం” అని (|పాచీనులు చెప్పిన) హేత్యలంకారానికి ఇక్టడ 

లక ణాదులు చెప్పలేదు. అఆయుర్ధాయానికి హేతువైన ఘృతాన్నీ, కార్యమైన 

ఆ యుర్దాయాన్నీ ఒకటిగా భావించి “ఆయుర్హృతమ్” “నెయ్యి ఆయుర్దాయం” 

ఇత్యాద్మిపయోగం (లాక్షణిక ప్రయోగం) ఎటువంటిదో ఇది కూడా అటువంటిదే. 

ఆందుచేత దీనికి భూషణత్యం (అలంకారత్వం) ఎన్నడూ కుదరదు. ఎందుచేత 

ననగా దీనిలో వైచిత్యం ఏమీ లేదు. 

అయితే ఇలాంటి హేతుహేశుమద బేదం వర్షించినవాటిని కావ్యా లుగా 

[ప్రాచీనులు అంగీకరించారు కదా! ఇది అలంకారం కాకపోతే వాటికి కావ్యత్వం 

ఎలా కుదురుతుంది అని ఆశంకించుకొని వాటికి వాళ్ళు కావ్యత్వం ఆంగీక రించా 

రనగా- ఈ హేత్వలంకారం ఉండడాన్ని పట్టి కాదు; కోమలాన్నుపాస అనే 

46) 
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శద్దాలంకారం ఉండడాన్ని పట్టి అని చెపుతున్నాడు. ఆవిరలేఈ :. ఆవిరలకమల 

వికాసః = అవిచ్చిన్న మైన పద్మ వికాసరూపము, సకలాలిమదః చ సమస్తము 

లైన తుమ్మెదల మదమూ, కోకిలానన్లః==కోకిలల ఆనంధమూ, లోకోత్కజ్ఞాకరః 

= లోకులకు ఉత్కంఠను కలిగించేదీ ఆయిన, ఆయమ్ = ఈ, రమ్యః కాలః ౫ 

రమ్మ మైనకాలం, సం పతిజ=ఇప్పుడు, ఏతి వచ్చుచున్నది. ఇక్కడ వికాసాదులకు 

కారణమైన కాలమే వికాసాదిరూపంగా వర్ణించబడింది గాన హేత్యలంకారం అని 

అధిపాయం. ఈ శ్లోకంలో కోమలాను పాస ఉండడంచేతనే కావ్యత్వాన్ని అంగీక 

రించారు కాని హేత్యలంకారకల్పనచేత కాదు. అందుచేత పూర్వం చెప్పిన కావ్య 

లింగాలంకార మే హేత్యలంకారం. 

వి రుదటుడు పెన చూపిన హేత్యలంకారలక్ష ణోదాహరణలు ఇచ్చి 

ఉన్నాడు, ఆ హేత్యలంకారాన్ని అంగికరించకఫోతే అంగీకరించక పోవచ్చు 

నేమో కాని ఆ ఉదాహరణ శ్లోకంలో ఉన్న అను|పాసను పట్టి కావ్యత్వం అంగీక 

రించారు అని చెప్పడం ఒక (వక్క హేత్యలంకారం ఆంగిక రించి అది ఉండడం 

చేత ఇది కావ్యం అంటూన్న రుదటుని అభ్మిపాయం కాజాలదు. ఇది *నా అభి 

[పాయం'” అని చెపితే చెప్పవచ్చును. ఈ అలంకారానికి లక్షణో దాహరణలు చూపి 

నది రుదటుడు అయి ఉండగా |పారంభంలో ఉద్భటుడ నీ, తరవాత భామహు 

డనీ వామవర్చుల్ కీకర్ రుదటుని కావ్యాలంకారం చూడకుండా |వాసీ నట్టు కన 

బడుతుంది. హేత్వలంకారం అలంకారం కాదని భామహుడు స్పష్టంగా నిరాకరిం 

చాడు. ఈ శ్లోకం ఎక్కడా ఉదాహరించలేదు కూడ. 

ఆఅన్యోన్యాలంకారం 

కా కియయాతు పరస్పరమ్, 120 

వస్తునోర్జననేఒన్యోన్యమ్. 

వృ. అర్థయోరేక| కియాము ఖేన పరస్పరం కారణత్వే సతి అన్యో 
న్యనామాలంకార ;, ఉదాహరణమ్ _ 

గాధ. హంసాణం సరేహిం సిరీ సారిజ్ఞఇ అహ సరాణ హంసేహిం 
అజ్జోణ్యం విజి ఏఏ అప్పాణం సవర గురు అని. రి27 
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శ్లో॥ “హంసానాం సరోభిః శ్రీః సార్యతే అథ సరసాం హంనైః, 
అన్యోన్య మేవ ఏళ ఆత్మానం కేవలం గరయన్ని, 

వృ. ఆ|తోభ యెషామపి పరస్పర జనకతా మిథః శ్రీసారతా 

సంపాదనద్వారేణ. 

వ్యా. [కియయేతి వు వస్తునోః = వస్తువులయుక్క_, [(కియయా = క్రియ 

చేత, పరస్పరమ్ = పరస్పరము, జననే= పుట్టించడం జరుగుచుండగా, అన్యోవ్యమ్ 

= అన్యోన్యాలంకారము. 

అర్ధ యోరితి 2. ఒకా [క్రియ ద్వారా రెండు వస్తువులు పరస్పరము 

కారణం అయినట్లయితే అన్యోన్యం అనే పేరు గల ఆలంకారం. 

వి, సిద్దమైన వస్తువులు ఒకదాని కొకటి కారణం అవడం అనేది ఉండదు. 

అందుచేత |కియ ద్యారా పరస్పరం కారణం అవడం అనగా పరస్పర మునందు 

ఒక సజాతీయ మెన క్రియను పుట్టించడం, కియలకు కారణం ఆవడం, అని 

ఆరం. ఉదాహరణం. 
® 

హంసానామితి :_ సరోభిః == సరస్సులచేత , హంసానామ్ = హంసల 

యొక్క. శ్రీః = శోభ, సార్యతే = సారంగా, ఉ త్కృష్టంగా చేయబడుతున్నది. 

హం'సెః = హంసలశేత, సరసామ్ = సరస్సులయొక్క క్షోభ వృద్ది ఫౌందించ 

బడుచున్నది. ఏతే ఇవి, అన్యోన్యమ్ == పరస్పరమును, ఆత్మానమ్ = తనను, 

కేవలమ్  కేపలం, గరయన్సి = గురువుగా, గౌరవం కలదానినిగా చేస్తున్నవి. 

ఇక్కడ సకోహంసలు రెండూ పరస్పరం కోభ అను సారం కలుగునట్లు 

చేయడం ద్వారా ఒకదాని నొకటి పుట్టించుచున్న వి. పరస్పరం కోభను పుట్టించు 

కొనడమే ఇక్కడ పరస్నర జననం ఆని భాపం. 

41. ఉత్క,రాలంకారం 

కౌ ఉతర (కుతిమా (త్రతః 

ప్రశ్నస్యోన్నయనం యత్ర (క్రియతే త్యత్ర వా సతి. 121 

అసకృద్యదసంభావ్యముత్తరం స్యాత్ తదుతృరమ్. 
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వృ. [పతివచనోపలమాదేవ పూర్వువాక్యం యత కల్పతే! 

తదేకం తావదుత, రమ్. ఉదాహరణమ్. 

వ్యా. ఉత రేతి ఏ. యత = ఎక్కడ, ఉత్తర శుతిమ్మాతతః == ఉతరం. 

వినగానే, (పశ్నస్య = (పశ్నయొక్క-. ఉన్నయనమ్ = ఊహించడం, (కియతే == 

చేయబడునో, అది, త|త= అది, |పళ్న, అసకృత్ = అనేకపర్యాయాలు, సతి, 

వా== ఉన్నప్పుడైనా, అసకృత్ = ఆనేకపర్యాయాలు , ఆసంభావ్యమ్ == అందరిచేత 

కిశహించడానీకి శక్యం కాని, ఉత్తరమ్ = ఉతరము, స్యాత్ = ఉండునో, తత్ 

అరీ, ఉతరాలంకారం. 

(వతీతి:. _పతివచనం తెలియడంవల్లనే పూర్వవాక్యం, అనగా (పళ్న 
వాక్యం, ఎక్కడ కల్పించబడుతుందో అది ఒక ఉతరం. ఉదాహరణం- 

గాథ. వాణిలఅలఅ హత్టిదనా కుత్తో అమ్హాణ వగ్గకి త్తీఅ, 

జావ లువిఆలఅముహీ ఘరమ్మి పరిసక్కఏ సోణ్లా. 528 

“వాణిజక హ స్తిదనాః కుతోఒస్మాకం వ్యాఘకృత్తయళ్చ, 

యావత్ లులికాలకముఖీ గృహే పరిష్వక్కతే స్నుషా”. 

వృ. “హ స్తీదన్నవ్యా ఘకృ త్రీనామహమర్జి, తాః మూల్యేన 

(పయచ్చ" ఇతి (కెతుర్యచనమ్ ఆమునా వాక్యేన సమున్నీయతే. న, 

చెతత్ కావ్యలిజ్లమ్, ఉత్తరస్య తా దూప్యానుపపత్తేః, న హి (పశ్నస్య 

(పతివచనం జనకో హేతుః, నాపీదమనుమానమ్, ఏకధర్మి నిషత యా 
సాధ్యసాధనయోర నిర్దేశాదిత్యలం కారా న్లర మేవో త్తరం సాధీయః. 

వ్యా. వాణిఆఅఇతీ:_ వరకునితో ఒక వృద్దుడైన ఆటవికుని మాటలివి. 

వాణిజక==వ రకుడా! లులితాలక ముఖీ=చంచలము లైన అలకలు ముఖమునందు 

గల, స్నుషా= కోడలు, యావత్ = ఎంతపరకు, గృహే==ఇం౦ట్లో, పరిష్వక్క-తే 

ఉతిరుగుతూంటుందో, అంతవరకు, అస్మాకమ్ == మాకు, హ స్తీదనాః = ఏనుగ 

దంతాలు, వ్యా_ఘకృత్తయః చ ఎ పురి చర్మలు, కుతః ఎక). డినుండి. 

వసాయి? నా వుతుడు ఆమెతోనే కాల షేవంచేసూ వేటకి వెళ్ళడంలేదు అని అర్థం, 
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హ స్తీతి:- “నాకు ఏనుగుదంతాలు, పులిచర్మాలు కావాలి, అవి ఖరీదుకు 

ఇమ్ము” ఆని కొనడంకోసం వచ్చినవాడు అన్నట్లు నశ వాక్యంచెత ఊహిొంచబడు 

తుంది. ఇది కావ్యలింగాలంకారం అని చెప్పకూడదా ఆని ఆశంకించరాదు; 

ఎందుచేత ఆనగా ఉ తరానికి తాదూప్యం అనగా హేతువు, అవడం కుదరదు, 

ఉత్తరం హేతువు ఆని చెవ్పడం కుదరదు. (పేతివచనంగక్లో పశ్నను పుట్టించే 

హేతువు కాదు కదా. జన్యజనక భావం ఉన్నచోటనే కావ్యలింగాలంకారం గాన ఇది 

కావ్యలింగాలంకార ౦ కాదు ఆని అర్ధం, ఇది ఆనుమానాలంకారం కూడా కాదు, 

ఎందుచేతననగా ఇక్కడ సాధ్యసాధనాలు ఒకధర్మియందు, పక్షంమీద, ఉన్నట్టు 

చెప్పబడలేదు కదా? సాధనమూ సాధ్యమూ ఒక దానియందు ఉన్నట్లు స్పష్టంగా 

చెప్పినప్పుడే అనుమానాలంకారం అవుతుంది. ఇక్కడ సాధ్యమైన న |వ్రశ్నను 

మాటలతో చెప్పలేదు గాన అనుమానం కాదు ఆని అర్దం, అందుచేత ఉతరాలంకారం 

ఒక స్వతంతాలంకారం అని ఆంగీక రించడ మే మంచిది, 

వృ. (పశ్నాదన న్తరం లోకాతి కా నగోచరతయా యత్ అసం 

భావ్యరూపం | పతివచనం స్యాత్ తత్ అపరముత్తరమ్. అనయోశ్చ 

సకృదుపాదానే న చారుతాప్రతీతిరితి అసకృదిత్యు కమ్. ఉదాహరణమ్- 

గాధ. కౌ విసమా చెవ్యగ ఈ కిం దుల్లహం జం జణో గుణగ్గాహ, 

కిం సోఖ్బం సుకల త్రం కిం దుక్టం జం ఖలో తోట. 529 

“కా విషమా దై వగతిః కిం దుర్దభం యత్ జనో గుణ గాహీ, 

కిం సౌఖ్యం సుకల్మతం కిం దుఃఖం యత్ ఖలో లోకళి'. 

వృ. [పశ్నపరిసంఖ్యాయామన్యవ్యపో హే ఏప తాత్పర్యమ్. ఇహ 

తు వాచ్యే ఏవ విశా నిరత్యనయోర్వి వేక:. 

వ్యా. (పళ్నాదితి:. ప్రశ్న తరవాత దాని ఏ పతివచనం లోకాన్ని ఆతి 

1కమించిన విషయం ఆవడంచేత, ఆహాధారణవిషయం అవడంచేత, ఊహించ 

డానికి శక్యం కాదో అది రెండవ ఉతరాలంకారం. ఈ (పళ్నోత్తరాలను ఒక్క. 

మారే చెప్పినట్టయితే సౌందర్య పతీతి (చమత్కారం) ఉండదు; ఆందుచేత 

“అసకృత్' (ఆనేక పర్యాయాలు) అని చెప్పబడింది. ఉదాహరణం ఎట్లనగా. 



728 కావ్య] వకాశ 

కేతి:. (ప్ర) విషమా = విషమమైనది, కా== ఏది? (స) దైవగతిః = 

దైవగతి. (వ) కిమ్ = ఏది, దుర్తభమ్ = పొందళ క్యంకానిది? (స) జనః== జనుడ్స, 

గుణ|గాహీఇతి యత్ =గుణాలనుగహించ డం ఆ నేది (ప్ర సౌఖ్యమ్ = సౌఖ్య, కిమ్ 

= ఏమి? (స) సుకల్మతమ్ = మంచి భార్య. (ప) దుఃఖమ్ = దుఃఖం, కిమ్ 

ఏమీ? లోకః = లోకం, ఖలః ఇతి యత్ = చెడ్డది అనేది ఏది కలదో అది. 

వి. ఇక్కడ '“దైవగతి' మొదలైన ఊఉ త్తరాలు సాధారణమైనవి కాదు గాన, 

ఆనాయాసంగా స్పురించవు. అలాంటి (పళ్నో త్తరాలు అనేకపర్యాయాలు కూర్చు 

బడ్డాయి. కాబట్టి ఇది రెండవ ఉ తరాలంకారం. 

పే తిః. [పశ్నవూర్వక పరిసంఖ్యలో ఇతర మైన దానిని నిరాకరించ 

డంలోనే తాత్పర్యం ఉంటుంది, ఈ అలంకారంలో వాచ్యార్గంలోనే వి శాంతి 

(ఆగిపోతుంది). వాచ్యార్జాన్ని మించి మరొక ఆర్థం ఏదీ స్పురించదు. ఇదే ఈ 

రెండింటికీ బేదం. 

42. సూమ్మెలంకారం 

కా. కుతోఒపి లక్షీతః సూమ్మోఒప్యర్టోఒన్యస్మై ప్రకాశ్యతే 122 
ధర్మేణ కేన చిద్య [త తత్ సూక్ష్మం పరిచక్ష కే. 

వృ. కుతో౭పి ఆకారాదిజ్షితాద్వా సూక్ష్మ కీక్షమతి సంవేద్యః. 

ఉదాహరణమ్. 

శో వక్తస్యన్టి స్వదబిన్గప్రబన్దై 

రహా భిన్నం కుజ్బు_మం కాపి కణ, 

పుం స్వం తన్వ్వ్యా వ్యక్షయ స్రీ వయన్యా 

స్మిత్వా పాణ ఖడ్గలేఖాం లిలేఖ. 530 

వృ. ఆత ఆకృతిమవలోక్య క యాపీ వితర్మితం పురుషాయితం 

ఆసిలతా లేఖ నేన వైెదగ్గాదభివ్య క్రిముపనీతమ్. పుంసామెవ కృపాణ 

పాణితాయోగ్యత్యాత్, యథా వా. 
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వ్యా. కుతో౬పీతి:- యత = ఎక్కడ, సూష్మః ఆపీ = సూక్ష్మ మెనా 

కూడ, ఆర్డః= వషయం, కుతో౬పి=జ్ఞాపక మైన దేనివలననో, లక్షితః=కఈతోహించ 

బఐడినదై, కేన చిత్ ధర్మేణ = ఏదో ఒక ధర్మంచేత, అన్యస్మై = ఇతరునకు, 

[పకాశ్యతే = తెలుపబడునో, తత్ దానిని, సూక్ముమ్=సూఇ్మాలంకారమునుగా , 

పరిచక్షతే = చెప్పుచున్నారు. 

కుతః ఇతి:. కుతో౬పి = అనగా ఆకారందేత గాని, ఇంగితం చేతగాని. 

ఇంగితం అనగా మనస్సులో ఉన్న భావాన్ని సూచించే ఆపయత్నంగా జరిగే 

చేషలు. సూక్ష్మః అనగా వాడియైన, చురుకైన బుద్ధికలవాళ్ళచేతనే తేలియదగినది 
ట కలా కా 

అని అరం. ఉదాహరణం. 
థి 

వ క్రేతి:- కొపీ = ఒకానొక, వయసా = సఖురాలు, వ క్ర౦స్యన్ది స్వేద 

విన్న పబర్జెః = ముఖంనుండి కారుచున్న చెమటబిందువుల అవిచ్చిన (పవాహాలచేత, 

కజ్ణే = కంఠమునందు, కుజ్బి మమ్ = కుంకుమమును, ఖీన్నమ్ = కలిసిపోయిన 

దానినిగా, దృష్ట్వా = చూచి, తన్వ్యాః= ఆ యువతియొక్క-, పుం స్వమ్ = పుం 

స్వాన్ని, వ్యజ్ఞయ స్తీ = సూచిస్తూన్నదై , స్మిత్యా = చిరునవ్వు నవ్వి, పాణౌ = 

హ స్తమునందు, ఇడ్గలేఖామ్ == ఖడ్గముయొక్క-_ చితమును, లిలేఖ=|వా సెను. 

అ తేతి:. ఇక్కడ నాయిక ఆకారం చూచి ఒకతె ఈమె పురుషాయితం 

చేసిన దని ఊహించి తెలిసికొని ఆ విషయాన్ని నేర్పుగా ఆసీలతను చి తించడం 

ద్వారా అభివ్య కం చేసింది. ఖడ్గం చేతిలో ఉండడం అనేది పురుషులకే యుక్తం 

కదా? మరొక ఉదాహరణం ఎట్రనగా- 

అవ. ఇంగితం ద్వారా ఊహించిన విషయాన్ని (పకటించడానికి ఉదా 

హరణం చూపుతున్నాడు. 

లో సంకేతకాలమనసం విటం జ్ఞాత్వా విదగ్గయా, 

ఈషన్నే్రార్చితాకూ తం లీలాపద్మం నిమ్లితమ్, 531 

వృ. అత జిజ్ఞాసిత: సంకేత కాలః కయాచిదిజ్లిత మా| తేణ 

విదితో నిశాసమయశంసినా కమలనిమీలనేన లీలయా పతిపాదితః, 
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వ్యా. సంకేతేతి:. ఈషన్నే (తార్పితాకూతమ్ =కొంచెం కళ్ళలో అభ్మిపాయాన్ని 

ఉంచిన, సాభి పాయంగా చూస్తూన్న, విటమ్ = విటుణ్ణి, సంకేతకాలమనసమ్ == 

సంకేతకాలమునందు మనస్సు కలవానినిగా, సంకేతసమయం తెలుసుకొనవలె నని 

అనుకుంటున్న వానినిగా.జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని, విదగ్గయా.=నేర్పు గల న్ర్రీచేత, 

లీలా పద్మమ్=విలాసార్థం చేతిలో ధరించిన పద్మం, నిమీలితమ్ = ముణవబడినది, 

దాని రేకులు ముణవ బడినవి. 

ఆతేతి:. ఇక్కడ విటునిచేత తెలియగోరబడిన సంకేతకాలం ఒకతెచేత 

ఇంగితమా[తంచేతనే తెలియబడి రాత్రి సమయాన్ని సూచించే కమలనిమీలనంచేత 

విలాసపూర్వకంగా చెప్పబడింది. అనగా విటుని చూపు లనే ఇంగితాన్ని పట్టి 

ఆతని ఆధి పాయం తెలుసుకొని ఈమె చేతిలో ఉన్న పద్మం రేకులు ముణిచి, 

“పద్మం ముకుశీభవించే రాతిసమయం సంకేతకాలం' అని సూచించినది అని 

ఆర్థం. 

43. సారాలంకారం 

కా ఉతరో తరముత్కర్లో భవేత్సారః పరావధిః. 128 
ల ల్ ల్ని 

వృ. పరః పర్య న్లభాగః ఆవధిర్యస్య ధారాధిరోహితయా తత్తై 9 

వోత్కర్షస్య వికా న్తేః, ఉదాహరణమ్. 

శో॥ రాజ్యే సారం వసుధా వనుధాయాం పురం పురే సౌధమ్, 
సౌధే తల్పం తల్పే వరాజనానజసర్వస్వమ్. రతీ 2 

౧ N 

వ్యా. ఉత్తరేతి :-. ఉత్తరో త్రరమ్ = ఊ త్రరో తరము, పరావధిః = చివరి 
ఆవధి గల, ఉత్కర్షః = ఉత్క-ర్ష, సారః భవేత్ సారాలంకారం అవుతుంది, 

వి. పరావధిః ఆనగా పర్యంతభాగం, ఆనగా ఒక వసువును వర్ణించే వాక్యం 

యొక్క, (అది శ్లోకరూపం గాని, గద్యరూపం కాని కావచ్చును.) చివరిభాగం 

అఆవధగా ఉండేది. ఉ త్రరో త్తరోత్కర్ష అనగా మొదటిదానికండె రెండవది, 

రెండవదానికందె మూడవది ఈ విధంగా వెనుకటివాటికంటె రాబోవువాటి ఉతర | చాట 
సారాలంకారం ఆని కారికకు ఆర్జం. 
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పరః ఇతి:- పరః = పర్యంతభాగం, అవధి దేనికో ఆది ధారాధికోహి 

ఆవడంచేిత , అనగా వరసగా పై పెకి వెళ్ళడంచేత ఆ చివరనే ఆ ఉత్క-ర్దకు 

విశ్రాంతి, నిలుపుదల ఉండును. ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

రాజ్యేఇతీ:- “రాజ్యంలో సారం ((శేష్ణమెనది) భూమి; భూమియందు సారం 

మేడ. మేడమీద సారం తల్పం. తల్పంమీద సారం మన్మథ సర్వస్వ మైన ఉత్తమ 
యువతి.” 

వి, ఇక్కడ ఉతరోతరం _శేష్టమై నటు పర్షించి వరాంగన దగ్గర నిలిపి 

వేయబడింది గాన సారాలంకారం, 

44. అసంగత్యలంకారం 

కా. భిన్న దేశతయాత్య నం కార్యకారణభూతయోః, 

యుగపద్ధర్మయోర్యత ఖ్యాతిః సొ స్యాదసంగతిః, 124 

వృ. ఇహ యద్దేశం కారణం తద్దెశ మేవ కార్యముత్సద్యమానం 

దృష్టమ్. యథా ధూమాది యత తు హేతుఫలరూపయోరపి ధర్మయోః 
'కేనాప్యతిశ యేన నానాదెశతయా యుగపదవభాసనం సా తయోః స 

భావోత్సన్న పరస్పరసంగతిత్యాగాత్ అసంగతిః. ఉదాహరణమ్. 

గాథ. జస్పేవ వణో త స్పేఅ వేఅణా భణఇ తం జజో అలిఅం, 
దన్తక్టఅం కవోలే బహూఏ వేఅణా సవ త్తీణం 5్లిక్రి 

“య _స్వైవ (వణ స్తస్యైవ వేదనా భణతి త జ్ఞనోఒలీకమ్, 

దన్తక్ష్షతం కపోలే వధ్వాః వేదనా సపత్నీనామ్.” 

వ్యా. భిన్నేతి:- యత = ఎక్కడ, కార్యకారణభూతయోః=కార్యకారణా 
లైన, ధర్మయోః = రెండు ధర్మాలకు,ఆత్య నమ్ = మిక్కిలి, భిన్న దేశతయా = 
'ఖిన్నములై న |పదేశాలు కలుగునట్టు, ఖ్యాతీ! = చెప్పడం ఉండునో, సా = అది, 
ఆసంగతి। జై ఆసంగత్యలంకారం, స్యాత్ = అగును. 

ఇహేతి ;.. లోకంలో కారణం ఏ పదేశంలో ఉంటుండో ఆ (పదేశం 



780 కావ్య పకాళ 

లోనే కార్యం పుట్టడం కనబడుతుంది. ఉదాహరణకి అగ్ని ఉన్నచోటనే ధూమం. 

పుడుతుంది. కాని హేతుఫలరూపా లైన అనగా కార్యకార ణరూపాలైన రెండు 

ధర్మాలు ఒకే సమయంలో రెండు వేరు వేరు (పదేశాలలో ఉన్నట్టు, ఏదో ఒక 

ఆఅతిశయాన్ని, ఏ శేషాన్ని పురస్కరించుకొని ఎక్కడ చెప్పబడుతుందో అక్కడ 

ఆసంగత్యలంకారం. స్వాభావికంగా ఒక చోట ఉండవలసినవి అలా ఉండడాన్ని 

(సంగతిని) విడచివేయడంచేత దీనికి “ఆసంగతి' అని పేరు. ఉదాహరణం. 

జస్సేవ ఇతి :. వణః = [వణం, య స్యైవజఎవనికో, తస్యెవ = వానికే, 

వేదనా = వెదిన (బాధ) కలుగును అని,జనః భణతి = జనం చెపుతుంది, తత్ __ 

అది, అలీకమ్ = అసత్యం. ద న్రక్షతమ్ = దంతక్షతం, వధ్వాః= నవోఢయొక గ్రా” 

కపోలే == గండస్థలంమీద , వేదనా = వేదన, సపత్నీనామ్ = సవతులకు, 

వి. నూతనవరధరూకపోలంమీద (పియునిచే చేయబడిన దంతకతాదులు 

చూడగానే సవత్నులకు వేదన కలిగింది అని వర్పించ బడింది. వేదనాకారణమైన. 

దంతగతవణ౦ ఒక చోట,కార్యమైన వేదన మరొక చోట ఉండడంచేత ఆసంగత్య 

లంకారం. 

ఆవ. ఇక్కడ విరోధాభాసాలంకారం చెవ్పవచ్చును కదా, ఆసంగత్య 

లంకారం ఆంగీకరించడం ఎందుకు ఆని ఆశంకించుకొని సమాధానం చెప్ప 

తున్నాడు- 

వృ. ఏషా చవిరోధబాధినీ న విరోధః, భిన్నాధారతయైవ 

ద్వయోరిహ విరోధితాయాః (వతిభాసాత్. విరోధే తు విరోధిత్వమ్ ఏకా 
(శ్రయనిష్టమ్ అను క్రపి పర్యసితమ్. ఆపవాదవిషయపరిహరణ ఉత్సర్లస్య 
వ్యవస్థితేః. తథా చైవం నిదర్శితమ్. 

వ్యా. ఏషా ఇతి :. ఆసంగ త్యలంకారం విశోధాలంకారాన్ని బాధిస్తుంది, 

ఆంతే కాని ఇదే విరోధాలంకారం కాదు. ఎందుచేశ ననగా ఈ అలంకారంలో 

ఆధారాలు వేరు వేరుగా ఉండడంచేతనే విరోధం భాసిసూంది. విరోధాభాసలక్ష 

ణంలో చెప్పకపోయినా ఆక్కడ విరోధం ఒక ఇశయంలో ఉండడాన్ని పట్టి. 

ఏర్పడినది ఆని పర్యవసితం అవుతుంది; చెప్పిన ట్రై అవుతుంది. అనగా వేరు వేరు 

[వదేశాలలో ఉండ వలసిన వస్తువులు ఒకే పదేశంలో ఉన్నట్టు వర్తిస్తే విరోధా- 
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లంకారం అవుతుంది అన్నట్టు అక్కడ చెప్పిన ఉదాహరణలను పట్టి తెలుస్తుంది. 

అందుచేత ఆక్కడ ఉన్న విరోధం ఏక దేశనిష్టత్వంవల్ల ఏర్పడింది. ఆసంగత్య 

లంకారంలో ఉన్న విరోధం భిన్నదెశనిష్టత్వంవల్ల ఏర్పడింది. ఆందుచేత ఈ. 

రెండు అలంకారాలలోను సామాన్యరూపంలో విరోధం ఉన్నా ఆ వికోధం వేరు ఈ 

విరోధం వేరు. ‘విరోధం ఉంటి విరోదాభాసాలంకారం'* అని సాధార ణరూపంలో 

చెప్పిన లక్షణం సామాన్యశాస్త్రం. “ఒకచోట ఉండవలసిన ధర్మాలు వేరు వేరు. 

చోట్ల ఉంటే అసంగతి' అనే లక్షణం విశేషళాస్త్రం (ఆపవాదశాస్త్రం). ఆపవాద 

కాస్తా9నికి చోటు వదిలి పెట్టి సామాన్యళాస్త్రం (ప్రవర్తించాలి. తన పరిధిని సంకు. 

చితం చేసువాలి అని న్యాయం. “పక ల్ప్యాపవాదవిషయం తత ఉత్సర్గః అభిని. 

విశతే”. అందుచేత ఇక్కడ విరోధాభాసలక్షణాన్ని బాధించి అసంగతిలక్షణమే 

వవరి సుంది ఆని భావం. తథైవ నిదర్శితమ్- ఆనగా రెండు విరుద్ద ధర్మాలు 

ఒకచోట ఉన్నట్లు వర్ణిస్తే విరోధాభాసం అనేదానికి అనుగుణంగానే ఉదాహరణలు. 

చూపబడ్డాయి అని ఆర్థం. 

శాస్త్రాలలో 'సామాన్యశాస్త్రం' 'విశేషశాస్త్రం' ఆని రెండు విధాల శాస్త్రాలు. 

ఉంటాయి. వీటికే వరసగా 'ఉత్సర్గం' “ఆపవాదంి ఆని సర్దు. ఉదాహరణకి. 

“మా హింన్యాత్సర్వా భూతాని" (ఏ పాణినీ హింసించ కూడ రు) అనే [శుతివాక్యం- 

ఉంది. “అగ్నీ షోమీయం పకుమాలభేత" అని మరొక [శుతివాక్యం ఉంది. “అగ్నీ 

సోమయాగంలో ఆ దేవతల నుద్దేశించి పశువును బలి ఇవ్వాలి” ఆని దిని ఆర్థం. 

మొదటి వాక్యం |పకారం ఈ పశువును చంపడానికి వీలులేదు. ఆ వాక్యాన్ని 

మాతమే ప్రమాణంగా తీసికుంటే ఈ రెండవ వాక్యం ఆ్యపమాణం అవుతుంది. 

అందుచేత మొదటి వాక్యం అర్థాన్ని సంకుచితం చేసి “అన్నీషోమీయపశుభిన్న మైన 

వి పాణిని హింసీంచ కూడదు" ఆని అర్ధం చెప్పుకోవాలి, ఇలా చెపితే రెండవ. 

వాక్యానికి చోటు విదిలినట్లు అవుతుంది. ఈ విధంగా సామాన్యళాస్త్రం విశేష 

కాస్త్రంచేత బాధించ బడుతుంది. 

45. సమాధ్యలంకారం 

రా, సమాది; నుకరం కార్యం కారణాన రయోగతః, 

వృ. సాధనాన్నరోపకృతేన కరా యద క్షే శేస కార్యమారబ్దం 

సమాదీయతే స సమాధిర్నామ. ఉదాహరణమ్- ' 
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కో॥ మానమస్యా నిరాకర్తుం పాదయోర్మే పతిష్యతః, 

ఉపకారాయ ది'ష్యేదముదీర్లం ఘనగర్జితమ్. రతీ 

వ్యా, సమాధిరితి :. కారణాన రయోగతః = మరియొక కారణంయొక్క 

సంబంధంవల్ల, కార్యమ్ = కార్యం, సుకరమ్= ఆనాయాసంగా చేయబడినట్లయితే, 
రా 

సమాధిః = సమాధ్యలంకార ౦. 

సాధనేతి :. సాధనంచేత ఉపకృతుడైన కర్త చెత ,_పారంభించబడిన 

కార్యం క్టేశం లేకుండా చేయబడినట్టయితే అది సమాధ్యలంకారం. 

వి. ఒక పనిచేయడానికి ఒకడు |పయత్నిస్తూండగా తలవని తలంప్పగా 

(కాకతాలీయన్యాయంచేత) వచ్చిన మరొక కారణంచేత ఆ పని అనాయాసంగా 

పూర్తి అయినట్లయితే అది సమాధ్యలంకారం. అతడు ముందు ఉపయోగించదల 

చిన కారణం [పధానమైనది; హటాతుగా వచ్చిన రెండవకారణం ఆ|పధానమెనది. 

నముచ్చయాలంకారంలో అన్ని కారణాలకీ సమప్రాధాన్యమే. ఉదాహరణం, 

మానమితి :- “నేను ఆమె కోవం శాంతింపచేయడానికి పాదాలమీద వడ 

టో వుచుండగా దై వవశంచేత నాకు ఉపకారం చేయడానికి ఉరుము ఉరిమినది”. 

వి. ఉరుముకు నవయపడి ఆమె కోపం మరచిపోయి ఆశేషించిసది ఆని 

ఛావం. ఉరుము రావడంచేత అతడు తల పెట్టిన పని అనాయాసంగా జరిగింది 

కాబట్టి నమాధ్యలంకారం. 

46. సమాలంకారం 

కా. సమం యోగ్యతయా యోగో యది సంభావితః క్వచిత్, 

వృ. ఇదమనయోః శ్ఞాఘ్యమితి యోగ్యతయా సంబన్టస్య నియత 

విషయమధ్యవసానం చేత్తదా సమం తత్. సద్యోగే అసద్యోగే చ. ఉదా 

హరణమ్. 

శ్లో ధాతుః శిల్పాతిశయనిక షస్టాన మేషా మృగాకీ 
రూపే దేవోఒస్యయమనుపమో దత్తపథత్రః స్మరస్య, 
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జాతం దె వాత్సదృశ మనయోః సంగతం యత దేత 

చృృజారసో్యపనత మధునా రాజ్య మేకాతప తమ్. 586 

వ్యా. సమమితి ;._ క్వచిత్ ఉఅఎక్కడనై న, యోగః రెండింటి యోగం, 

యోగ్యతయా = యోగ్యమైనదిగా, సంభావితః యది = ఊహించబడినటయితే, 
సమః = సమాలంకారం. ల 

ఇదమితి :. ఈ రెండింటికీ ఇది కామసీయంగా ఉంది అని సంబంధాన్ని 

యోగ్య మెన దావినిగా నిశృయపూర్వకంగా తెలపడం ఉన్నట్లయితే నమాలంకారం. క 
ధా 

ఇది సద్యోగంలోను, ఆసద్యోగంలోనూ కూడా ఉంటుంది. 

వ, రెండు మంచి వస్తువులు గాని, రెండు చెడ్డ వనువులు గాని కలిసి 

నప్పుడు వీటి కలయిక చాలా బాగుంది అని మెచ్చుకొనడం సమాలంకారం., 
ఉదాహరణం. 

ధాతురితి ;. ఏషా ఈ, మృగాక్షీ = మృగనయన, ధాతుః = (బహ్మ 

దేవునియొక్క, శిల్పాతిశ యనిక షస్టానమ్ = నిర్మాణకౌశలాతిశ యంయొక్క గీటు 

రాయి, స్మరస్య = మన్మథునకు, దత ప్మతః= ఇవ్వబడిన షృతం గల, దేవోఒపీ. 

= ఈ |పభువు కూడ, రూపే=రూపమునందు, అనుపమఃజ సాటి లేనివాడు. 
దైవాత్ = దైవవళశంవలన, ఆనయోః == వీరిద్దరికీ, యత్ = ఎందువలన, సదృ 

శమ్ = తగిన, సంగతమ్ = కలయిక, జాతమ్అయినదో, తత్ = అందువలన, 

ఆధునా = ఇప్పుడు, శృజ్జార స్య = కృంగారానికి, ఏకాతప్యతమ్ = ఏకాతపష్మత. 

మైన, రాజ్యమ్ = రాజ్యం, ఉపనతమ్ == వచ్చినది. 

వి. ఇక్కడ మంచివాళ్ళు ఇద్దరు కలిసీ నట్లు వర్ణించ డంచేత సద్యోగ 

యోగ్యతారూపమైన సమాలంకారం. 

'దత్రపతః' అనేది _పాచీనకాలపు అలవాటును సూచించే శబ్దం వలె 

కనబడుతుంది. పోటీకి రమ్మని పిలుసూ లేఖ పంపినవాడు లేదా “ఇతడు మంచి 

అర్హత కలవాడు” అని షృతముఖాన చెప్పినవాడు 'దతప్మతుడు అయి ఉంటాడు. 

“'స్మరస్య దతవ్యతః' మన్మథుణ్ణి పోటీకి పిలుస్తూ లేఖ వాసినవాడు అని కాని 

మన్మథునికి యోగ్యతాపతం ఇచ్చినవాడు అని కాని ఆర్థం అయి ఉంటుంది. 

వ్యాఖ్యాతలు (వాసిన అర్థాలేవీ సంతృప్తికరంగా లేవు, 
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అవ. అసద్యోగంలో సమాలంకారానికి ఉదావారణం చూపుతున్నాడు_ 

శో చితం చిత్రం బత బత మహచ్చి త్ర మేతద్ని చిత్రం 

జాతో దై వాదుచితరచనాసంవిధాతా విధాతా, 

యన్నిమ్బానాం పరిణత ఫలస్పీతిరాస్వాద నీయా 

యచైతస్యాాః కవలనకలాకో విదః కాకలోకః. 58 ( 

వ్యా, చిత్రమితి :- చితం చి!తమ= ఆశ్చర్యం! ఆశ్చర్యం! బత బతకా 

ఓహో! ఓహో! ఏతత్ = ఇది, మహత్ = గొప్ప, చిత్రమ్ = చితం! విచ్శితమ్ 

= విచిత్రం! దై వాత్ = ద్రైవంవల్ల, విధాతా = (బహ్మదెవుడు, ఉచితరచనా 

సంవిధాతా = తగిన రచన చేసేవాడుగా, జాతః = అయినాడు, యత్ = ఏమనగా 

నిమ్బానామ్ = వేపచెట్టయొక్క-, పరిణతఫలస్టీతిః = ముగ్గిన పళ్ళ సమృద్ధి, ఆస్వా 

చనీయా = ఆస్వాదించతగినదిగా ఉంది, యత్ చ=ఇంకా ఏమనగా, కాకలోక; 

= కాకుల గుంపు, ఏతస్యాః = ఈ ఫలస మృద్దియొక్క- , కవలనకలాకోవిదః జ 

తినడాన్ని బాగా ఎరిగినది. కవలనకళలో |పావఏణ్యం కలది. 

వి. ఇక్కడ రెండు అసద్యస్తువుల శ్రాఘ్య మైన యోగం వర్ణించ బడింది 

కాబట్టి సమాలంకారం, 

47. విషమాలంకారం 

కా. క్వచిద్యదతి వై ధర్మా్యన్న శ శేషో ఘటనామియాత్ 

కర్తుః (క్రియాఫలావా పిరె = వానర్ణశ్చ యద్భవేత్. 121 

గుణకియాభ్యాం కార్యస్య కారణస్య గుం! క్రియే. 

[క్రమేణ చ విరుద్దే యత్ స ఏష విషమో మతః. 128 

వృ. ద్వయోరత్య న్హవిలక్షణతయా యత్ అనుపపద్యమానతయెవ 

యోగః (పతీయతే, యచ్చ కించిదారభమాణః కరా (కియాయా; (పణా 

శాత్ న కేవలమభ్రీష్టం యత్ ఫలం న లభేత యావద, పార్థితమహ్యనర్థం 

విషయమాసాదయెత్, తథా సత్యపి కార్యస్య కారణరూపానుకారే యత్ 
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తయోర్షుణౌ [కియే చ పరస్పరం విరుద్ధతాం (వజతః స సమవిపర్య 

యాత్మా చతూరూపో విషమః. [క మేణశోదాహరణమ్. 

వ్యా. క్యచిదితి :- అతివైధర్మ్యాత్ = చాల విరుద్దములై న ధర్మాలు కలిగి 

ఉండడం వలన, శ్లేషః = రెండింటి కలయిక, ఘటనామ్ = యోగ్యత్వమును, 

క్వచిత్ = కొన్నిచోట్ల, న ఇయాత్ ఇతి యత్ = పొందదు అనేది ఏది కలదో 

అదీ, కర్తుః== కర్తకు; [కియాఫలావాప్తిః = [క్రియాఫలపొప్తి, నై వ= ఉండనే 

ఉండదు, అనర్గః చ= అనర్థం కూడా, భవేత్ ఇతి యత్ = అవుతుంది అనేది 

ఏది కలదో, కారణస్య్థ==కారణంయొక్కు, గుణ కియాభ్యామ్ = గుణ కియలకంటె, 

క్రమేణ = [కమంచేత, కార్యస్య = కార్యంయొక్క_, గుణ్యకియే = గుణక్రియలు, 

విరుద్దే = విరుద్దములుగా , స్యాతామ్ ఇతి యత్ = అవుతాయి అనేది ఏది కలదో, 

అవీ, సః = అట్టి, ఏషః = ఇది, విషమ! = విషమాలంకారంగా, మతః = చెప్ప 

బడివది 

ద్వయోరితి :. అత్యంత విలక్షణాలైన రెండింటి కలయిక ఆనుపపన్నంగా 

ఆయుక్తంగా కనబడడం, ఒక పసి (పారంభించిన కర ఆ పని చెడిపో వడ ౦వల్ల 

ఇష్టమైన ఫలాన్ని ఫొందకపోవడమె కాకుండా తాను అనుకొనని (కోరని) అనర్థ 

కరమైన విషయయాన్ని సాందడమూ, కార్ణం కారణానికి ఆనురూప మైన 

ఆకారం కలిగి ఉండవలసినా వాటి (కార్యకార ణాల | గుణ్యకియలు పరస్పరం 

విరుద్దాలుగా ఉండడం. ఈ విధంగా సమానికి ఏరుద్ద మెన రూపం గల “విషమా 

అలంకారం” నాలుగు విధాలు పరసగా ఉదాహరణలు. 

శో శిరీషాదపి మృద్వజీ కేయమాయత లోచనా, 

అయం క్వచ కుకూలాగ్నికర్కళో మదనానలః. 581 

వ్యా. శీరీషేతి :_ పద్మగుప్పుడు రచించిన నవసాహసాంక చరితంలోని 

శ్లోకం. “శిరీషపుష్పంకం'చె కూడ మృదువైన శరీరం గల విశాలన్నేతయైన ఈమె 
న జీ 

"ట్రై 

ఎక్కడ! ఊక సిప్పువలె దుర్భర మైన ఈ మన్మథాగ్ని ఎక్కడ"! 

వి, ఇక్కడ ఆత్యంత విరుద్ధధర్మాలు గల నాయికామన్మ థాగ్నుల యోగం 

అనుపన్నం అని వర్ణించ బడింది గాన విష మాలంకార, పథ మభేదం. 
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ళో సింహికాసుతసం (త్రస,ః శశః శీతాంశుమా శితః, 

జగసే సా(శ్రయం తత తమన్యః సింహికాసుతః. 56086 

వ్యా. సింహికేతి :. “సింహికాసుతభయంచేత చెవులపిల్లి చం|దుణ్లి ఆశ 

యించింది. అక్కడ మరొక సింహికాసుతుడు దాన్ని ఆశయంతో సహా 

మింగేశాడు". 

వి, 'సింహికాసుతి శబ్దానికి “సింహం పిల్ల ఆనీ, “సింహిక అనే రాక్షసి 

పుతుడైన రాహువు” ఆని రెండర్జాలు. చందునివల్ల రక్షణం లభించకపోగా చంద 

సహితంగా చెవులపిల్లి మింగివేయబడింది అని చెప్పడంచేత “అనుకొన్న ఫలం 

లభించక ఫోవడ మే కాకుండా, అనుకొనని అనర్హం వాటిల్లడం'” విషమాలంకార 

ద్వితీయ భేదానికి ఉదాహరణం, 

శో సద్యః కరస్పర్శమవాప్య చిత్రం 

రణే రణే యస్య కృపాణరేకా, 
తమాలనీలా శరదిన్దుపాణ్ణు 

యశన్తిలోక్యాభరణం పసూతే. 589 

వి. సద్యః ఇతి ;- యస్య = ఎవని యొక్క, తమాలనీలా = తమాల 

వృక్షం వలే నీలవర్ణం గల, కృషాణ లేఖా == సన్నని ఖగ్గం, రణే రణే= (పతీ 

యుద్దంలోను, కరస్పర్శమ్ = హస, స్పర్శను, ఆవాహ్య=పొంది, సద్యః వెంటనే, 

శరదినుపాణు = శరత్కాలచం్మదుడు వలె తెల్లనైన, (తిలోక్యాభరణమ్ = మూడు 
a a రా — 

లోకాలకీ ఆభరణ మైన, యశః = కీరి ని, (పసూతే = కనుచున్నదో. 

వి. కారణ మైన ఖడ్గం రంగు నీలం, కార్యమైన యశస్సు రంగు తెలుపు. 

ఈ విధంగా కార్యకార ణాల గుణాలు పరస్పరవిరుద్గాలుగా ఉన్నట్లు వరించడం 
0 ధ్ర లు 

చేత కార్యకారణగుణ వై షమ్యరూప మైన విషమాలంకారతృతీయ భేదానికి ఉదా 

హరణం. 

శ్లో॥ ఆనస్టమమన్షమి మం కువలయదలలోచనే దదాసి త్వమ్, 
విరహస్తయైవ జనితసాపయతి తరాం శరీరం మే. 540 
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వృ. ఆ తానన్దదానం శరీరతా పేన విరుధ్యతే, 

వ్యా. ఆగిస్తమితి = “ఓ! కువలనయనా! సివే నాకు ఆత్యధిక మైన ఆనం 

దాన్ని ఇస్తున్నావు. నీచేతనె కలిగిన విరహం నా శరీరాన్ని చాల తపింపచెసూ 
న్నది”. 

వి. ఇక్కడ కారణంలో (నాయికలో) ఉన్న ఆనందదాయకత్వం అనే 

(కియా, ఆ మెవల్ల జనించిన కార్యమైన ఏరహంలో ఊన్న తాపనం అనే (కియా 

పరస్పర విరుద్దాలు. ఆందుచేత ఇది కార్యకారణ [కియా వైషమ్యరూప మైన విషమా 

లంకారం. 

వృ. ఏవమ్ _ 

శ్లో విపులేన సాగరశయస్య కుక్షిణా 
భువనాని యస్య పపిరే యుగక్షయే, 
మదవి[భమానకలయా వపే పున్మ 

స పుర స్త్రియైకత మయైకయా దృశా. 541 

వృ. ఇత్యాదావపి విషమత్యం యథా యోగమవగన్త వ్యమ్. 

వ్యా, ఏవమితి:. ఈ విధంగానే. 

విపులేనేతి ;. యుగక్షయే = పలయకాలమునందు, సాగరశ యస్య = 

సాగరంలో శ యనిందిన, యస్యజఎవనియొక్క_, విపులేనజ విశాలమైన, కుక్షి ణా 

= కుక్షిచేత, భువనాని = లోకాలు, పపిరేఎ= పానం వేయ బడ్డాయో, సః పునః == 

అతడు, ఏకతమయా = ఒక్క , పుర స్రియా = నగరం లోని స్తీ చేత, మదవిభ 

రూసకలయా ద మదవిలాసల చేత అసంపూర్ణ మైన, సగం మూయబడిన, ఏకయా 

దృుకాజఒక కన్ను చేత, పీ=|తాగబడెను. 

వి. ఇక్కడ కుక్షి అవయవం. శరీరం ఆవయవి. కుక్షి భువనపానం చేసి 

నది గాన ఆ పానానికి కర. శరీరం దృకుు-చేత పానం చేయబడిందిగాన ఆ 

పానంలో కర్మ. ఈ విధంగా ఆవయవావయవులైన కుక్షి. శరీరాలకు కర్శృత్వ- 

కర్మత్వరూపవై షమ్యం ఉంది గాన ఇది కూడ విషమాలంకార మే. 

47) 
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ఇత్యాదావితి :. ఇత్యాదిళ్లోకాలలో కూడ వీలును అనుసరించి విషమా 

లంకార లక్ష్యత్వాన్ని గుర్చించాలి. 

46 ఆదికాలంకారం 

కా. మహతోర్యన్మహీయాంసావా '్రితా శయయోః (క్రమాత్, 

ఆశయా[శయిణ స్యాతాం తనుత్వేఒప్యధికం తు తత్, 

వృ. ఆశ్రితమ్ ఆధెయమ్. ఆ|శయస్త దాధారః. తయోర్మహతో 

రపి విషయే తద పేక్షయా తనూ అపి ఆశయా శయిణొ (పస్తుతవస్తు 

(పకర్ష విపక్షయా యథా క్రమం యత్ ఆధికతరతాం |వజతః తదిదం 

ద్వివిధమ్ అధికం నామ. | కమేణోదాహరణమ్. 

శ్లో అహో విశాలం భూపాల భువన త్రితయోదరమ్, 

మాతి మాతుమశక్యోఒపి యళోరాశిర్యద[త్ర తే. 542 

థో; యుగాన కాల పతిసంహృతాత్మనో 
వి, వలి 

జగని యస్యాం సవికాశమాసత, 

తనొ ముముస్సత్ర న కై టభద్విష 

సృపోధనాభ్యాగమసంభవా ముదః. 548 

వ్యా. మహ తోరితి; మహతో ః= పెద్దవైన, ఆకితాళయయోః=ఆధెయమూ, 

ఆధారమూ ఉంటూండగా, ఆకయాశయిణొజఆధారాధేయాలు, తనుత్వే అపి 

=అల్పములైనాకూడ, (క్రమాత్ = కమంగా, మహీయాంసౌజ పెద్దవిగా, స్యాతామ్ 
ఇతి యత్ = అగును అనేది ఏది కలదో, అనగా ఆవి పెద్దవిగా వర్ణింపబడి నట్ట 

యితే అది, ఆధికమ్ = అధికాలంకారం౦. 

ఆగకిత మితి. ఆ్మశితం అనగా ఆదేయం. ఆశయం ఆనగా దాని ఆధారం. 

ఆవి పెద్దవే ఆయినా వాటి విషయంలో, వాటికంటె చిన్నవే అయినా ఆధారా 

ధేయాలు |పస్తుత్విషయంయొక్క, (పకర్షను చెప్పడంకోసం, వరనగా ఆధిక 
త్వాన్ని పొందినట్టయితే అది ద్వివిధ మైన ఆధికాలంకారం. 
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వి. పెద్ద ఆధియం. (ఒక్క ఆధారంమీద ఉండే వస్తువు ఆధెయం)ఉంది. 

దాని అధారం దానికంటె చిన్నది. అయినా దానిని పెద్దదానిగా వర్ణిస్తే అదొక 

అధికాలంకార భేదం. అ్రై పెద్ద ఆధారం ఉంది. దానికంపె అధేయం చిన్నదే. 

అయినా పెద్ద దిగా వర్గింపబడుతుంది. ఆది రెండవ ఆధికాలంకారబేదం. వర 

సగా ఉదాహరణలు ఎట్టనగా. 

అహో ఇతి :. భూపాల జ రాజా! భువన తితయోదరమ్ =మూడు లోకాల 

మధ్యభాగం, విశాలమ్ == విశాల మైనది; అహో _ ఎంత ఆశ్చర్యం! యత్ = 

ఎందువల్ల అనగా, తే=నీయొక్క_, మాతుమ్ అశ క్యః అప ఇమడడానికి శక్యం 

కొనిదై నా, యకశోరాళిః = కీరి యొక్క రాశి, ఆత = దీనియందు, మాడి = 

ఇముడుచున్నది, 

వి. ఇక్కడ ఆధారం భువనతయం. అధేయం యకశోరాశి. చాలా పెద్ద 

దైన ఈ యశోరాశిని కూడా ఇముడ్చుకుంటున్నది అని చిన్నదైన భువనత్రయా 

దరాన్ని వర్తించడంచేత అధికాలంకార | పథ మభేదం, 

యుగేతి :_ శిశపాలవధలోని శోకం, యుగాన్నకాల్బపతిసంహృతాత్మనః 

= యుగాంతకాలమునంచు ఉపసంహరించుకొనబడిన సకలజీవసముదాయం గల, 

కై టభద్విషః = కృష్ణనియొక్క, యస్యామ్ = ఏ, తనౌ = శరీరమునందు, జగన్ని 
= జగత్తులు, సవికాశమ్ = అవకాశం కలుగునట్టుగా, ఇరుకు లేకుండా, ఆసత 

= ఉండెనో, తృత=ఆ శరీరమునందు, తపోధనాభ్యాగ మసంభవాః=నా రదముని 

రావడం వల్ల కలిగిన, ముద ః= సంతోషాలు, న మముః = ఇమడ లేదు. 

వి. ఇక్క.డ ఆధేయం అయిన సంతోషం ఆధార మైన క్రీకృష్ణకరీరం 

కంచె పెద్దదిగా వర్ణించబడింది గాన అధికాలంకార ద్వితీయ భేదం. 

49. (ప్రత్యనీకాలంకారం 

కౌ. (ప్రతిపకమశక్షైన 'ప్రతికర్తుం తిర్యస్కియా, 
యా తదీయస్య తత్సుతే 5 (పత్యనీకం తదుద్య తే. 129 

వృ, న్యక్కతి పరమపి విపక్షం సాఇాన్నిరసితుమళ క్రేన "కీనాపి 
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యత్ తమేవ _పతిపక్షముత్కర్షయితుం తదా [శితస్య తిరస్క రణం తత్ 

ఆనీక| పతినిధితుల్యత్యాత్ (పత్యనీక మభిధీయతే. యథా అనీకే అధి 

యోజ్యే త|త్పతినిధిభూతమపరం మూఢతయా కిన చిద భియుజ్యతే 

తథేహ పతియోగిని విజేయే తదీయో౭న్యః విజీయతే ఇత్యర్థః, ఉదా 
హరణమ్. 

వ్యా. | పతిపక్ష మితి ఏ (పతిపక్షమ్ = శ్యతువును గూర్చి, (పతికరుమ్= 

(పత్మికియజేయుటకు, అశక్రేన = సమర్దుడు కానివానిచేత , తదీయస్య = వానికి 

సంబంధించినవానియొక్క, యా = ఏ, తిర్మస్కియా = తిరస్కరించడం, తత్స 

త్రై: ఆ శ్యతువుయొక్క స్తుతికోసం వర్హించ బడుళుందో తత్ = అది, (ప్రత్య 

నీకమ్ = పత్యనీకాలంకారంగా, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

న్యక్కృాతీతి ;, తనను పరాభవిస్తున్నవాడెనా శ తువును (పత్యక్షంగా 

జయించడానికి ఆసమర్థుడ్రిన ఒకానొకడు ఆ శతువుకే ఉత్కర్ష కలిగించడానికై. 

అనగా చివరికి అతని గొప్పతనమే వ్యక్తం అయే విధంగా, ఆతనిని ఆశయిం. 

చినవాణ్ణి తిరస్కరిం చినట్టయితే అది |పత్యనీకం అని చెప్పబడును. సేనకు (పతి: 

నిధియైనవానిని జయించడం వంటిది గాన ఆ పేరు. అనీకాన్ని అనగా సేనను 

ఎదిరించవలసి ఉండగా ఓక మూడునిచేత ఆ సేనకు |పతినిధి ఆయినవాడు ఎది 

రించ బడినట్టు ఇక్కడ శ్యతువును జయించవలసి ఉండగా ఆతనికి సంబంధించిన 

మరొకడు జయించబడతాడు అని అర్థం. ఉదాహరణం 

శో త్వం వినిరితమనోభవరూపః 
౧ జ 

నాచ సుస్దర భవత్యనురకా, 

పజ్బాభిర్యుగపదేవ శరైైసా0 
తాపయత్యనుశయాదివ కామః, ర్శ4 

వృ. యథా వా- 

శో యస్య కించిదపకరు మక్ష మః 

కాయని గహగ్భహీత విగ్రహః, 
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కౌన్నవక 9సదృశాకృతిం కృతీ 

రాహుమిన్లురధునాపి బాధతే. 545 

వృ. ఇనోర్మత తదీయతా సంబన్టిసంబన్హాత్. 

వ్యా. త్యమితి :- సున్టర = ఓ సుందరుడా! త్వమ్ = సీవు, వినిరితమనో 

భవరూపః = జయించబడిన మన్మథరూపం కలవాడవు. సా చ= ఆమె, భవతి. 

సీయందు, అనురకా = అనురాగం కలది, కామః == మన్మథుడు, అనుశయాదివ 

= ద్వేషంవల్ల వలె, తామ్ = ఆమెను, పజ్బుఖిః శరై != ఐదు బాణాలచేత, 

యుగపదేవ=ఒక్క-మాటే, అన్ని బాణాలు ఒకే సారి (పయోగించి, తాపయతి = 

పీడిస్తున్నాడు. 

వి. ఇక్కడ మన్మథుడు తనను జయించిన ఆ సుందరుణి ఏమీ చేయ 
ల 

జాలక అతనికి సంబంధించిన నాయికను పీడిస్తున్నట్లు వర్ణించడంచేత (పత్యనీకా 

అలంకారం. 

య స్యేతి రాయని గ హగృహీతవిగహః = శరీరాన్ని నిగహించడం 

చేత |గహించబడిన విరోధం గల, కృతీ = నేర్పరి" ఆయిన, రాహుః = రాహువు, 

యస్య = ఏ శ్రీకృష్ణునికి, కించిత్ = కొంచెం కూడ, అపక రుమ్ =ఆపకారం 

చేయడానికి, అక్షమః = ఆసమర్జుడె, కాన్న వక్త ౦సదృళాకృతిమ్ = మనోహర మైన, 

ముఖంతో సమానమైన ఆకారం గల, ఇన్లుమ్ = చం|దుణ్ణి, ఆధునాపి= ఇవ్పుడు 

కూడ , బాధతే=బాధించుచున్నాడు. 

ఇన్హోరితి : శ ఇక్కడ చం (దుడు కృష్ణుని ముఖంతో సౌదృుశ్యరూపసంబం 

ధం వల్ల కృష్ణునికి చెందినవాడు అయ్యాడు. సాతశుత్సంబధం౦ం ఉన్నవారిని బాధించ 

డానికి “పె శోకం ఉదాహరణం. ఈ శోకం సంబందించినదానికి సంబంధించిన 

దానిని బాధించడానికి ఉదాహరణం. 

50. మీలితాలంకౌరం 

కా. సమేన లక్ష్మణా వస్తు వస్తునా యన్నిగూహ్యాతే, 

నిజేనాగన్తునా వాపి తన్మీలితమితి స్మృతమి, 184 
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వృ. సహజమ్ ఆగన్తుకం వా కిమపి సాధారణం యల్పక్షణం 

తద్ద్యారేణ యత్ కించిత్ కేన చిద్యస్తునా వస్తుసితై కవ బలీయస్త యా. 
శీ గి మలు 

తిరోదీయతే తత్ మీలితమితి ద్విధా స్మరన్సి. (క మేణోదాహరణమ్, 

శ్లో॥ అపాజతరలే దృశౌ మధురవ (క్రవర్ణా గిరో 

విలాసభరమన్గరా మతిరతీవ కాన్నం ముఖమ్, 

ఇతి స్ఫురితమజకే మృగదృశః స్వతో లీలయా 
a 

తద(త న మదోదయః కృతపదోఒపి సంలక్యతే. 546 

వృ. అత దృక్కర లతాదికమజ్ఞస్య లిజ్లం స్వాభావికం సాధా. 

రణం చ మదోదయేన, త|తాప్యేతన్య దర్శనాత్, 

వ్యా. నమేనేతి :. నిజేన = సహజంగా తనది గాని, ఆగన్తునా వాపి జా 

= నిమిత్రవశంచేత [కొతగా వచ్చినది గాని ఆయిన, సమేన = కప్పబడేదానికీ 

క ప్పేదానికీ సాధారణమైన, లక్ష్మణాడచిహ్నంచేత, వస్తు = ఒక వన్తువు, వసునా 

= వస్తుగతిచేతనే ఆనగా స్యాభావికంగానే, నిగూహ్యతే ఇతి యత్ == కప్పివేయ. 

బడుతుంది అనేది ఏది కలదో, తత్ = ఆది, మీలితమ్ ఇతి = మీలితాలంకారం, 

అని, స్మృతమ్ = చెప్పబడింది. 

సహజమితి :. సహజమైనది కాని, ఆగంతుకం కాని అయిన ఏ సాధారణ, 

మైన లక్షణం (చిహ్నం) ఉండునో దాని ద్వారా ఒక వస్తువు మరొక వస్తుపుచేత, 

ఆది సహజంగా అధికబలం కలది అవడంచేత, కప్పివేయబడడం ఏది గలదో' 

అది రెండు విధాలైన మీలితాలంకారం అని చెప్పుదురు. 

వి. రెండు పస్తువులలో ఒకే విధమైన చిహ్నం ఉంటుంది అది సహజం 

కావచ్చు, తరవాత కారణాంతరంచేత వచ్చినది కావచ్చు. ఆలాంటి చిహ్నాన్ని. 

పట్టి ఒక బలీయమైన వస్తువు మరొక వస్తువును కప్పివేస్తే అది మీలితం. ఆ 
చిహ్నం సహజం అయితే అదొక మీలితం, ఆగంతుకం అయితే అదొక మీలితం. 

ఈ విధంగా రెండు విధాలు. [కమంగా ఉదాహరణలు, 

అపాజైతి వ దృళౌ== న్మేతములు, అపాజ్బతరలే = నే్యతాంతములయందు. 

చంచలములై నవి. గిరః = వాక్కులు, మధురవ్మకవర్దాః == మధురములెన, వక 
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ము లైన వర్గాలు గలవి. గతి; గమనం. విలాసభ రమన్థరా = విలాసాతిశయం 

చేత మంద మైనది, ముఖమ్ = ముఖం, అతీవ = మిక్కిలి, కానమ్ఆమనోహర 

మైనది, ఇతి = ఈ విధముగా, మృగద్భృశః = ఈ మృగనయనయొక్క, ఆజ్ఞ క 

= శరీరమునందు, సంతః = సహజంగానే, లీలయా = విలాసచేత , స్పురితమ్= 

[పకాశించుట. విలాస = _పకాశిస్తూన్నది, తత్ = ఆ కారణం వల్ల, ఆత = ఈ 

శరీరమునందు, కృృతపదోఒపి= చేయబడిన స్థానం కలదై నా, మదోదయః= మదం 

యొక్క_ ఆవిర్భావం, స సంలక్ష్యతే= చూడ బడడంలేదు. 

అతేతి :. ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్న నేత చాంచ ల్యాదిక మైన లింగం, 

చిహ్నం, స్వాభావిక మైనది. ఇది మదోదయంతో సాధారణం. అనగా మత్తు 

కలిగినప్పుడు కూడా ఈ చిహ్నం ఉంటుంది. మత్తు కలిగినప్పుడు ఈ న్నేత 

చాంచల్యాదికం ఉంటుంది కదా? 

వి సహజమెన నేత్రచాంచ ల్యాదిచిహ్న ంచెత మదంవల కలిగే చిహ్నం 
శ జీ ఠా 

కప్పివేయబడింది గాన మీలితాలంకార౦; [పథమభేదం. 

శో యే కన్దరాను నివసన్ని సదా హిమా(దే 

స్యత్పాతశ జ్కాత ధియో వివళా ద్విషస్తై, on 

అహ్యజముత్సులకముద్వహతాం సకమృం - 

తేషామహో బత భియాం న బుధో ౬ఒప్యభిజ్జః. 547 

వృ. ఆత తు సామర్థ్యాదవసితస్య శెత్యస్య ఆన్తుక త్యాత|త్ప 

భవయోరపి కమృపులకయోస్తా[దూప్యం సమానతా ' చ; భయేష్వపి' 
త యోరుపలక్షితత్వాత్ . -. 

వ్యా. యే ఇతి :. తే = నీయొక్క, యే = ఏ, ద్విషః = శ తువులు, 

త్యత్సాతశే జ్కి తధియః = నీయొక్క హటాత్తుగా రావడంచే భయపడుతున్న 

మనస్సులు గలవారై, వఏవశాః= వ్యాకులులై , హిమాదదేః = హిమవత్ప్సర్యతర 

యొక్క, కన్దరాసు = గుహలలో, సదా = ఎల్లప్పుడూ, నివసన్రి =నివసిస్తున్నారో) 
ఊత్పులకమ్ = బయలుదేరుచున్న పులకములు గల, సకమృమ్ = కంపంతో 

కూడిన, అజ్లమ్ == శరీరమును, ఉద్వాహతామపి = ధరినూన్నవారై నా, తెషామ్ = 
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వారియొక్క, భియామ్ = భయాలకు, బుధః ఆపి = మంచి తెలివై నవాడు కూడ, 

అధిజ్ఞః వా గుర్తించువాడు, న జ్ కాదు, 

ఆ|తేతి :. ఇక్కడ హిమా[దికందరాలలో నివసిస్తున్నట్లు చెప్పడం 

సామర్థ్యంచేత శెత్యం ఉన్నట్టు తెలియబడుతున్నది. ఈ శ్రైత్యం (శ తువులకు) 

ఆగంతుకం. దీనివల్ల కలిగే కంపపులకలు భయంవల్ల కలిగే కంపపులకలు ఒకే 

విధంగా ఉంటాయి. ఇవి శె త్యానికీ, భయానికీ సాధారణ మెనవి, 

వి. ఆగంతుకమెన ఇ త్యం వల్ల కలిగిన కంపపులకలు భయంవల్ల కలి 

గిన కంపపులకలను తెలియకుండేటట్లు కప్పివేసినా యని వర్ణించ డంచేత ఆగం 

తుక చిహ్నంచేత మీలితానికి ఉదాహరణం. 

51. ఎకావల్యలంకారం 

కా. స్టాప్య తేఒపోహ్యతే వాపి యథాపూర్వం పరం పరమ్, 

విశేషణతయా యకత్ర వస్తు సెకావలీ మతా, 181 

వృ. పూర్వం పూర్వం [పతి యత్ర ఉత్తరస్య వస్తునో వీస్సయా 

విశేషణభావెన యక్ స్థాపనం నిషేధో వా సంభవతి సా ద్విధా బుధై 

రేకావలీ భణ్యతే. క మేణోదాహరణమ్. 

వ్యా. స్టాప్యతే ఇతి ;. యత ఎచట, యథాపూర్వమ్ = పూర్వపూర్వ 

వస్తువును గూర్చి, పరంపరమ్ = ఉత్తరోత్త రవస్తువు, విశేషణతయా == విశేష 

ణంగా, స్థావ్యతే = విధించబడుతుందో, ఆపోహ్యతే వాపి = లేదా నిషేధించబడు 

తుందో, సా= అది, ది*ధా = రెండు విధాలెన, ఏకావలీ == ఏకావల్యలంకారం. 

పూర్వమితి :. ఎక్కడ వూర్వపూర్వవస్తువుకు విశేషణంగా, అనేక 

పర్యాయాలు ఉతరోతరవస్తువును విధించడం గాని, నిషేధించడం గాని జరుగు 

తుందో అది రెండు విధాలైన ఏకావలిగా పండితులచేత చెప్పబడుతుంది. | క్రమంగా 

ఉదాహరణం. 

వి. ఒక వస్తువును చెప్పి దానికి విశేషణంగా మరొక వసువును, దానికి 

విశేషణంగా మరొక వస్తువును, ఈ విధంగా వర్ణిస్తే ఆది ఏకావల్యలంకారం. విశే 
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షణంగా చెప్పినదానిని విధిస్తే (ఉన్నట్లు చెపితే) ఒక భేదం; నిషేధిస్తే మరొక 

భేదం, 

శ్లో ప్పరాణ్ యస్యాం సవరాజనాని 

వరాజ్లనా రూపపురస్కృతాజ్యః, 

రూపం సముస్మీలిశసద్విలాస 

మస్త్రం విలాస? కుసుమాయుధస్య, 

శో[ న తజ్జలం యన్న సుచారుసజ్కజం 

న పజ్య-జం తత్ యదలీనషట్సదమ్, 

న షట్పదో౭సౌ కలగుళజ్లీతో న యో 

న గుజ్లోతం తన్న జహార యన్మనః. 549 

వ. పూర్వ(త్ర పురాణాం వరాజనాః, తా సామజవి శేషణముఖేస 

రూపం, తస్య విలాసాః, తేషామప్యస్రమిత్యమునా క మెణ విశేషణం 

విధీయతే. ఉత్తర త (పతిషేధేఒ"ప్యెవం యోజ్యమ్. 

వ్యా. పురాణీతి :. పద్మగుప్పుని నవసాహ సాంకచరితంలోని శ్లోకం. 

యస్యామ్ = ఏ నగరియందు, పురాణి = గృహాలు, సవరాజ్ఞనాని= ఉత్త మన్ర్రీలతో 

కూడినవి, వరాజ్ఞనాః = వరాంగనలు, రూపపుర స్క్యృతాజ్య్యః = రూపంచేత ఆలంక 

రించబడివ శరీరాలు గలవారు, రూపమ్ = రూపము, సముస్మీలితసద్విలా సమ్ = 

వికసించిన మంచి విలాసలు గలది. విలాసః=విలాస, కుసుమాయుధస్య = 

మన్మథుని యొక్క- అస్ర్రమ్ = అస్త్రము. 

వి. ఇక్కడ పురానికి విశేషణంగా (సంబంధించినట్టుగా) వరాంగనలు, 

వరాంగనలకు విశేషణంగా రూపం, రూపానికి విశేషణంగా విలాసలు, విలాస 

ళో ఇల ఇల్లీ >A 

లకు విశేషణంగా అస్త్రం చెప్పబడ్డాయి. ఇక్కడ విశేషణాల స్టితి వర్ణించ బడింది. 

"అందుచేత ఏకావల్మీపథమభేదం. 

నేతి :_ భట్టికావ్యంలోని శ్లోకం. యత్ = ఏది, సుచారుపజ్క-జమ్ = చాల 



746 కావ్య పకాళ 

ఆంద మైన పద్మాలు కలది, న= కాదో, తత్ = అట్టి, జలమ్ = జలము, నడ 

లేదు. యత్ = ఏది, ఆలీనషట్పదమ్ = కూర్చుని ఉన్న (అణిగిఉన్న్ర), తుమ్మె 

దలు కొలది కాదో, తత్ = అట్టి, పజ్కజమ్ = పద్మం, న= లేదు. యః=వఏది, 

కలగుజ్జుతః = మధుర మైన ధ్వని కలది, న== కారో, అసౌ = అట్టి, షట్పదః = 

తుమ్మెద, న = లేదు, యత్ = ఏది, మనః= మనస్సును, న జహార = హరించ 

లేదో, తత్ అట్టి, గుజ్జోతమ్ = ధ్వని, న = లేదు. 

వి. ఇక్కడ జలంలో పంకజాన్నీ, పంక జంలో షట్పాదాలనూ, షట్సదా 

లలో గుంజితాన్నీ, గుంజితంలో మనోహర ణాన్నీ విశేషణంగా నిషేధిస్తూ వర్ణన 

చేయబడింది గాన ఇది ఏకావలీద్వితీయ భేదానికి ఉదాహరణం, చివరికి జలాదు 

లలో పద్మా దులు ఉన్నాయని చెప్పినా ఆ చెప్పడం నిషేధముఖంగా జరిగింది 

కాబట్టి దీనిలో ఒక వె చిత్యవఏశేషం ఉంది. 

వ్యా. పూర్వ్యతేతి :. మొదటి ఉదాహరణంలో పురాలకు వరాంగనలు, 

వాళ్ళ ఆంగానికి విశేషణంగా డూపం, దానికి విలాసలు, వాటికి అస్త్రమూ అని, 

ఈ [కమంచేత విశేషణం విధించబడుతున్నది. రెండవ ఉదాహరణంలో నిషేధం. 

విషయంలో కూడా ఇచే అన్వయించుకోవాలి. 

52, స్మరణాలంకారం 

కా యథానుభవ మర్గస్య దృషె తత్సద్భశే స్కృతిః, 

స్మరణమ్, 

వృ. యః పదార్గః కెనచిదాకారేణ నియతః యదా కదాచిత్. 

ఆనుభూతో=భూత్ స కాలాన రే స్మృతి పతి బోధాధాయిని తత్సమానే. 

వస్తుని దృ సతి యత్ తథైవ. స్మర్యతే తత్ భవేత్ స్మరణమ్. 

ఉదాహరణమ్. 

శ్లో నిమ్న నాభికుహం౦ష యదమృః 

ప్లావితం చలదృశాం లహరీభిః, 
క _ 
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తద్భవే 8 కుహారుతై ః సురనార్యః 

స్మారితాః సురత కణరుతానామ్. 550 

వృ. యథా వా- 

గాథ. కర జు గహిఅజసో ఆత్హణముహవి జీ వేసిఆహరపుడస్స, 

సమరిఅప జ్బజజ్జస్స ణమహ కబ్బస్ప రోమాజ్బుమ్. గ్ ర్ 1 

“కరయుగగృహీతయశో దాస్త నముఖ విని వేశితాధరపుటన్య 

సంస్కృత పాజఖ్బుజన్యస్య నమత కృష్ణస్య రోమాజ్బామ్”. 

వ్యా. యథేతి :. తత్సదృశే = ఆ వస్తువుతో సమానమైనది, దృ'షే = 
తెలియబడిందగుచుండ గా, అర్హస్య = మరియొక వసుుపుయొక,_, యథానుభవమ్ = 

అనుభవాన్ని అనుసరించి, ఆది పూర్వం ఏ విధంగా అనుభవగోచరం అయిందో 

ఆ విధంగా. స్మృతిః = స్మృతి, స్మరణమ్ = స్మరణాలంకారము. 

యః ఇతి:. ఒకానొక ఆకారంతో కూడినట్టు నిర్ణారిత మైన ఎ పదార్థం. 

పూర్వం ఒకప్పుడు ఆసుభవించబడిందో, ఆనగా తెలియబడిందో, దానినే, మరొక 

కాలంలో స్మృతిని మేల్కొలిపే మరొక వసువు చూడబడగానే, స్మరించడం 

స్మరణాలంకారం, ఉదాహరణం. 

నిమ్నేతి:. లహరీఖి। = తరంగాలచేత, యత్ ఏ, అమృఃజనీరు, చల 

దృశామ్=చంచలములైన చూపులు గల యువతులయొక,., నిమ్న నాభికు హరేష. 

= లోతైన నాభిరగధములయందు, ప్లావితమ్ = నింపబడిందో, తద్భ వెః = దాని 

వల్ల కలిగిన, కుహరుతెః = 'కుహ'అనే శబ్దాల చేత, సురనార్యః = అప్సరసలు, 

సురతకణ్ఞరుతానామ్ = సురత సమయములందు కంఠ ధ్వనులకు, స్మారితాః డా 

స్మరింప చేయ బడిరి. 

వి. ఇక్క.డ ఈ ధ్వనులను వినడంచేత పూర్వం అనుభవించ బడిన, అనగా 

తెలిసి ఉన్న, సుర తసమయంలో చేసే ఖంఠధ్యనులు స్మరించ బడి నట్టు వర్షించడంచెత 

స్మరణాలంకారం. 

మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా_క రజుఆ ఇతి: “హ స్తద్వయంచేత పట్టుకొన 
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బడిన యశోద సనాగమునందు అధరపుటాన్ని (దొప్పవలె ముణిచిన పెదవులను) 

ఉంచగానెే పాంచజన్యాన్ని స్మరించిన (శ్రీకృష్ణుని రోమాంచానికి సమస్కరించండి”. 

వి. ఇక్కడ శంఖ సందృృశమైన స్తనాన్ని చూడగానే శ్రీ కృష్ణునకు పూర్వ 

జన్మకు సంబందించిన పాంచజన్యం జ్ఞాపకం వచ్చింది గాన స్మర ణాలంకారం. 

రతీ. [భాంతి మదలంకారం 

కా, (భా న్తిమానన్యసంవి త్తత్తుల్యదర్శ నే. 182 

వృ. తదితి అన్యత్ అృపాకరణికం నిర్దిశ్యళే, తేన సమానమ్ 

ఆర్థాదిహ పాకరణికం ఆక్రీయతే. తస్య తధావిధస్య దృష్టా సత్యాం 

యత్ అ పాకరణికతయా సంవేదనం స (భాన్తిమాన్. న బెష రూపకం, 

1పథమాతిశయోక్తిర్వా; తత వస్తుతో [భమస్యాభావాత్. ఇహ చ అర్జాను 

గమనేన సంజ్ఞాయాః [పవృత్తేః; తస్య స్పష్ట మేవ (పతిపన్నత్వాత్. 

ఉదాహరణమ్- 

శ్లో॥ కపాలే మార్జారః పయ ఇతి కరాన్ లేఢి శశినః 
తరుచ్చి(ద్ర్రోతాన్ బిసమితి కరీ సంకలయతి, 

రతాన్త తల్చ్పస్థాన్ హరతి వనితాప్యంశుకమితి 
(ప్రభామ త్తళ్చన్లోం జగదిదమహో విప్రవయతి. _ 552 

వా, (థా న్తీతి.తత్తుల్యదర్శనే= ఆ_వకృత మెనదానితో సమానమైన (పకృత 

వస్తువును చూచినప్పుడు, అన్యసంవిత్ = అన్య మైన, అ|పక్ళత మైన, వస్తువుయొక , 

జ్ఞానం, [భాన్సిమాన్ = (కాంతి మదలంకారం, 

తదితి..'తత్' అనే శబంచేత అ పాకరణిక మైన మరొక వసువు నిర్దేశించ 

బడుతుంది. దానితో సమానం అనగా ఇక్కడ పాకరణికము అని అర్హం, ఆ విధ 

మైన దానిని ((పాకరణికవస్తువును) చూడగానే దానిని అపాకరిణకవస్తువునుగా 

(గహించడం |భాంతిమదలంకారం. అయితే ఇది రూపకాలంకారమో లేదా ఉప 

మేయాన్ని పూర్తిగా కప్పివేసి ఆధ్యవసానం చేయడం అనే మొదటి అతిశయో క్రి 
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భేదమో అని చెప్పడానికి వీలులేదు. ఆ రూప పకాతిశయస్టలాలలో భమ లేదు. 

ఇక్కడ, bn ఉన్న ది"ఆనే ఆర్గాన్, గ పట్టి చ్ అలంకారానికి ఈ పేరు పెటడం 
ట్ 

చేత భ్రమ స్వ ష్టంగానే తెలుస్తూన్నది కదా? “ఉదాహరణం. 

కపాలే ఇతి:- మార్దారః = పిల్లి, పయః ఇతి = పాలు అనుకొని, కపాలే 

నా మూకుట్లో, శశినః = చందునియొక ), కరాన్ = కిరణాలను, లేడి = నాకు 

తున్నది. తరుచ్భాయ్యాపోతాన్ = చెట్టు నీడలో గుచ్చబడిన (కిందికి పసరింప 

చేయబడిన) ఆ కిరణాలను, బిసమ్ ఇతి_తామరతూడు అనుకొని, కరీ ఏనుగు, 

సంకలయతి = |గహిస్తూూన్నది. తల్పస్టాన్ = శయనంమీద ఉన్న ఆ కిరణాలను, 

అంనకమితి = వస్త్రం అనుకొని, వనితాపి == గ్రీకూడ, రతాన్తే= సురతాంతము 

నందు, హరతి=పోగుచేసూన్నది. (ప్రభామ త్రః=కాంతిచేత మత్తెక్కిన, చన్హ్రః= 
చం[దుడు, ఇదం జగత్ == ఈ జగ తును, విప్టవయతి = కంగారు పెప్పేస్తున్నాడు, 

అహో = ఏమి ఆశ్చర్యం! 

వి, ఇక్కడ అపకృతాలెన శీరాదులతో సమానమైన (పకృతచం [ద 

కిరణాలను చూచి మార్గారాదులు క్షీరాదులుగా భావించడంచేత |భాంతిమదలంకారం౦. 

54 (ప్రతీపాలంకారం 

కా. ఆకేప ఉవమానస్య (ప్రతీపషముపమేయతా 

తస్యైవ యది వా కల్యా తిరస్కారనిబన్దనమి. 1038 

వృ. అస్య ధురం నుతరాముపమేయమేవ వోఢుం [పౌఢమితి 

క్ కైమర్థ్యెన యదుపమానమాక్షిష్యతే, యదపి త'స్యెవోపమా నతయా (పసి 

ద్దస్య ఉపమానానర వివక్ష్షయా అనాదరార్థముప మేయభావః కల్ప్యతే 

తదుప మేయస్యోమాన ప్రతికూలవ ర్రత్వాదుభయరూపం పతీపమ్. (కమ. 

ణోదాహరణమ్,. 

శో లావణ్యాకసి స|ప్రతాపగరిమణ్య(గేసరే త్యాగినాం 

దేవ త్వయ్యవనీభరక్షమభుజే నిష్పాదితే వేధసా,. 
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ఇన్లుః కిం ఘటితః కిమేష విహితః పూషా కిముత్సాదితం 
చినార త్న మదో ముధె వ కిమమీ సృషాః కుల భృత ౭. 

ఆశకేప ఇతి;- ఉపమానస్య = ఉపమానంయొక, ఆక్షేపః == 

నిషేధం లేదా నింద, |పతీపమ్ = ఒక [పతీపాలంకారం. యది వా== లేక, 

తస్యైవ== ఆ ఉపమానాని కే, తిరస్కారనిబన్దనమ్ = తిరస్కారానికి కారణమైన, 

ఉపమేయతా = ఉసమేయత్యం, కల్యా = కల్పించబడినట్టయితే అది రెండవ 

(వతీపాలంకారం. 

ఆ స్యెతి:- “దీని భారాన్ని పూర్తిగా ఉపమేయమే వహించగలదు. ఇంక 

ఇది ఎందుకు”అనే భావంతో ఉపమానం నిందించబడినట్టయితే అది మొదటి [పతీ 

పాలంకారం. ఉపమానంగా లోకంలో (పసిద్ధ మైన చందాదులకు, మరొక ఊప 

మానం చెప్పవలె ననే ఉద్దేశంతో, అనగా ఉపమేయ మైన ముఖాదికాన్నే ఉప 

మానంగా చెప్పవలె ననే అభిప్రాయంతో, ఉప మేయత్యం కల్పించినా అది రెండవ 

(వతీపాలంకారం. ఉపమేయం ఉపమానానికి [పతి కూలంగా ఉండడంచేత దీనికి 

ఆ పేరు. ఈ విధంగా ఇది రెండు విధాలు. కమంగా ఉదాహర ణాలు. 

లావణ్యేతి:. దేవ = రాజా! లావణ్యాకసి = లావణ్యానికి సానమూ, 

స్మపతాపగరిమణి = (పతాపంయొక్క_. ఆధిక్యంతో కూడినవాడవు, త్యాగినామ్ = 

త్యాగ వంతులలో, ఆ(గేసరే = ఆగమునందు ఉండేవాడవు, ఆవనీభరక్ష మభుజే= 

భూభారానికి సమర్శ మైన భుజంకలవాడవూ ఆయిన, త్యయి=నీవు, వెధసా=[బహ్మ 

దేవునిచేత, నిష్పాదితే = సృష్టించబడినవాడ వగుచుండగా , ఇన్దుః = చం|దుడు, 

కిమ్ = ఎందుకు, ఘటితః = కూర్చబడినాడు ? ఏషః పూషా= ఈ సూర్యుడు, 
కిమ్= ఎందుకు, విహితః = సృష్టించ బడ్డాడు? అదః = ఈ, చినారత్నమ్=చింతా 

మణి, ముధైవ = వ్యర్థంగానే, కిమ్ = ఎందుకు, ఉత్పాదితమ్ = పుట్టించబడింది? 
అమీ== ఈ, కులక్మాభృత ః;= కులపర్వతాలు, కిమ్జఎందుకు, సృష్టాఃజసృష్టించ 

బడాయి? 
G 

ఇక్కడ లావాణ్యాదిగుణాలు గల ఉపమేయ మైన రాజు ఉండగా ఉప 

మానాలైన చం,దాదుల సృష్షి ఆనావశ్యకం అని చెప్పడంచేత (పథమ పతీ 

పాలంకారం. 
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గాథ. ఏ ఏహి దావ సున్దరి కణ్ణం దాఊణ సుణసు వఅణిజ్జం 

జ తుజ ముహేణ కిసోఅరి చందో ఉ అమిజ్జ్ఞష జణేణ. 554 

“ఆయి ఏహి తావత్సున్దరి కర్ణం దత్వా థృణుష్వ వచనీయమ్, 

తవ ముఖేన కృశొదరి చన్ద్ర ఉపమీయతే జనేన”. 

వృ. ఆత ముఖేనోపమీయమానస్య శన్చిన; స్వల్పత రగుణత్వాత్ 

ఉపమిత్యనిష్పత్యా “వ౪ణిజ్జమ్' ఇతి వచనీయపదాభివ్యజ్ఞ్య స్తిర స్కార:. 

వ్యా. ఏ ఇతి:. “ఓ! సుందరి! ఇటురా; నిన్నెంతగా కించపరుసున్నారో 

చెవి ఇచ్చి విను. ఓ! కృళోదరీ! లోకం చందుణ్ణి నీ ముఖముతో పోలుసున్నారు". 

అతేతి:-. ఇక్కడ “వచనీయ” పదంచేత ముఖంతో పోల్చబడుతూన్న 

చందుడు చాల తక్కువ గుణాలు కలవాడు అని సూచించడంచేత ఊపమితియే 

నిష్పన్నం కాదు. అనగా ఉపమానోపమేయణావమే కుదరదు, అని వ్యంగ్యం. 

తద్ద్వారా చం దతిరస్కారం వ్యంగ్యం. ఆందుచేత (పతీపాలంకార ద్వితీయ భేదం. 

వృ. క్వచిత్తు సిష్పనై్నైవోపమితి [కియా అనాదరనిబన్దనమ్. యథా- 

శో॥ గర్వమసంవాహ్యమిమం లోచనయుగలేన కిం వహసి ముగ్గె, 

ససీదృశాని దిశి దిశి సరస్సు నను ఏలనలినాని, ర్ర్5్ 

వృ. ఇపోపమేయీకరణ మేవోత్సలానామనాదరః 

వ్యా, క్యచిదితి వా కొన్నిచోట్ల ఉపమితి క్రియ నిష్పన్నమె కూడ అనా 

దరానికి కారణం అపుతుంది. ఎట్టనగా- 

గర్వమితి వ “ఓ ముద్దరాలా! ఈ నేతయుగం చూచుకొని మోయ 

లేనంత గర్వం ఎందుకు వహిస్తావు. అన్ని దిక్కులలోను, సరస్సులలో ఈ 

నేతాల వంటి సీలనలినాలు ఉన్నాయి కదా!" 

అ తేతి :_ ఇక్కడ ఉపమానాలుగా చెప్పవలసిన సీళోత్పలాలను ఉప 

మేయంగా చెప్పడ మే దాని విషయంలో ఆనాదర౦ అవుతుంది, 
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వి. ఉపమెయంకంపె ఉపమానం ఎల్లప్పుడూ గొప్పదే అనే విషయం 

సునిశ్చితం. అలాంటి ఉపమానాన్ని ఉపమేయంగా చేయడమే దాని గొప్పతనాన్ని 

తగ్గించడం అవుతుంది. 

వృ. అనయైవ రీత్యా యదసామాన్యగుణయోగాత్ నోపమాన 
భావమపి అనుభూతపూర్వి తస్య తత్కల్పనాయామపి భవతి (పతీప 

మితి |పత్యేతవ్యమ్. యథా- 

శ్లో అహమెవ గురుః సుదారుణానా 

మితి హాలాహల తాత మాస్మ హృష్యః, 

నను సన్తి భ వాదృశాని భూయో 

భువనేఒస్మిన్ వచనాని దుర్దనానామ్, ర్ 6 

వృ. అత హాలాహలస్యో పమానత్వమసం భావ్యమాన మేవోప 

నిబద్దమ్. 

వ్యా. అనయేతి :_ ఇదే రీతిచేత వీది అసాధారణమైన గుణం ఉండడం 

చెత వూర్యం ఎన్నడూ ఉపమానంగా కూడా చెప్పబడ లేదో దానికి ఉపమానత్వం 

కల్పించినా కూణా (పతీపాలంకారం అని |గహించవలెను, 

వి. ఒక నసువుకు మరొక వస్తువును ఉపమానంగా చెపుతున్నా మనగా ఆ 

రెండింటిలోను ఒక సమానధర్మం ఉన్న దని అర్థం. ఏ ఇతరవస్తువులోనూ లేని 
ఒక ధర్మం గలదానిని దేనికీ కూడా ఊపమానంగా చెప్పడం కుదరదు. కాని 

అలాంటిదానిని కూడా ఉపమానంగా చెపితే కూడ (పకీపాలలకారం అని అర్థం, 

ఎట్టనగా- 

అహమితి :. తాత నాయనా! హాలాహల = హోాలాహలమా! సుదురుణా 

నామ్ = చొల దారుణమైన వాటిలో, అఆహమేవ = నేనే, గురుః = గొప్పదానను, 

ఇతి = అని, మా హృష్యః స్మ= సంతోషించకుము. అస్మిన్ భువనే = ఈ 
లోకంలో, భవాదృశాని = నీవంటి, దుర్దనానాం వచనానిజదుర్దనుల వచనాలు, 

భూయః = అనేకములుగా, సన్ని నను = ఉన్నాయి కదా? 
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అతేతి ఏ. వాలాహలానిీకి &ఊహింపశక్యం కాని ఉ పమానత్యం చెప్ప 

బడింది గాన (పతీపం. 

ర్ర్. సామాన్యాలంకారం 

కా. ప్రస్తుతస్య యదన్యెన గుణసామ్యవివక్షయా, 
ఐకాత్మ్యం బధ్యతే యోగాత్తృత్సామాన్యమితి స్కృతమ్. 

వృ. ఆతాదృశమపి తాదృశతయా వివక్షితుం యత్ అ పస్తుతా 

ర్జేన సంపృక్క మపరిత్యక్త నిజగుణ మేవ త దేకాత్మతయా నిబధ్యతే తత్ 

సమానగు౭ నిబన్దనాత్ సామాన్యమ్. ఉదాహరణమ్- 

అపస్తుత మెనదాని తో, యోగాత్ = సంబంధ ంవల్ల, గుణసామ్యవివక్షయా = గుణ 

ముల సామ్యమును చెప్పాలనే ఇచ్చ చేత, యత్ = ఏ, ఐకాత్మ్య్యమ్ = ఏకరూపత్వం, 

బధ్యతే = (పతిపాదించ బడుతు ౦దో ఆది, సామాన్యమితి = సామాన్యం అని, 

స్మృతమ్ = చెప్పబడింది. 

అతాదృశ మితి :- |పస్తుత వస్తువు వాస్తవంలో అపస్తుతార్థంతో సమానం 

కాకపోయినా సమానమని |పతిపాదించడం కోసం అది అ(వస్తుతవస్తువుతో కలిసి 

తన గుణాన్ని విడి చి పెట్టకుండానే ఆ ఆపస్తుతవస్తువుతో ఏకత్వం కలది అన్నట్టు 

వర్ణించడం సామాన్యాలంకారం. సమానమైన గుణాలను కూర్చడం వల్ల దీనికి ఆ 

పేరు పెట్టబడింది, 

వి. తుల్యమైనవని చెప్పదలచిన రెండు వస్తువులు కలియడంవల్ద ఒకే 
వస్తువుగా భాసించినట్టయితే సామాన్యాలంకారం అని అర్ధం. ఉదాహరణం. 

శో మలయజరనవిలిప్తతనవో నపహార లతావిభూషితాః 

సితతరదన ప (త్రకృతవకరుచో రుచిరామలాంశుకాః, 

శశ భృతి వితతధామ్ని ధవలయతి ధరామవిభావ్యతాం గతాః 

పియవసతిం ప్రయా న్లి సుఖమేవ నిరస్తభియో౬ఒభిసారికాః, 

48 
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వృ. అత (పస్తుతతద న్యయోరన్యూనానతిరిక్త తయా నిబద్దం 

ధవలత్యమేకాత్మ తా హేతుః; అత ఏవ పృథగ్భావేన న తయోరుప 

లక్షణమ్. 

వ్యా. మలయేతి :. మలయజరసవిలిపతనవః == మంచిగంధంచేత పూయ 

ఇుడినశరీరం క లవాళ్ళు, నవహారలతావిభూషితాఃజనూతనములెన ముత్యాలహారాల 

చేత అలంక రించ బడ్డ వాళ్ళు, సితతరదన షృతకృతవక్త 9రుచః = చాల తెల్టనైన 

దంతాల తాటంకాలచేత చేయబడిన ముఖకాంతి గలవాళ్ళు, రుచిరామలాంశుకాః== 

సుందర మైన నిర్మలమైన వస్తా9లు కలవాళ్ళు అయిన, ఆభీసారికాః = అభిసారి 

కలు, వితతధామ్ని == విస్తృత మైన కాంతిగల, శశభృతి = చందుడు, ధరామ్ 

= భూమిని, ధవలయతి _ తెల్లగా చేయుచుండగా, అవిభావ్యతామ్ == చూడ 

శక్యం కాకపోవుటను, గతాః = పొందినవా శ్రి, నిరస్తభియః = తొలగించబడిన 

భయం కలవాశ్షై, సుఖమేవ = సుఖంగానే, [పియవసతిమ్ = (పియుల నివా 

సాన్ని గూర్చి, పయాని = వెళ్ళుచున్నారు. 

వి. ఇక్కడ (పస్తుతలు అభిసారికలు. చందిక ఆ వస్తుతం. వివక్షితం 

ఆయిన వక్ష గుణంయొక సామ్యంచేత వీటికి ఏకాత్మత్వాన్ని (వెన్నెలలో అభి 

సారికలు కలిసిపోయినట్టుగా) వర్ణించడ ంచేత సామాన్యాలంకారం. 

అతేతి = ఇక్కడ (పస్తుతా పస్తుతములలో ధవళత్వం హెచ్చుతగ్గులు 

లేకుండా ఉన్నట్టు వర్ణించ బడింది. ఆది వీటి ఏకాత్మతకు హేతువు. అందుచేతనే 

పీటిని వేరుగా గుర్తించడం శక్యం కాకుండా ఉంది, 

వృ. యథా వా- 

శో వేత్రత్వచా తుల్యరుచాం వధూనాం 

కర్ణా(గతో గణ్జతలాగతాని, 

భృజ్లాః సహేలం యది నాపతిష్యన్ 

కోఒ వేదయిష్యన్నవచమ్చకాని. 558 

వృ. ఆత నిమిత్తాన్తర జనితాపి నానాత్వపతీతిః [పథమపతి 
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పన్న మభేదం న వ్యుదసితుముత్సహతే, (పతీతత్వాత్, (ప్రతీతేశ్చ బాధా 
యోగాత్ . 

వ్యా. మరొక ఉదాహరణం ఎట్ట నగా_ 

వే తేతి వ వేత త్వచా=నీటిపబ్బలి కల్ల చర్మంతో, తుల్యరుచామ్=సమాన 

మైన కాంతిగల, వధూనామ్ = స్రీలయొక్కు, కర్ణాగతః=చెవుల అగమునుండి, 

గణ్బతలా గతాని = గండ స్థలములనుపొందిన, నవచమృకాని = నూతనము లైనచం వక 
పుష్పములను, సమహేలమ్ =విలాసవూర్వక౦గా, భృక్షాః=తుమ్మెదలు, నాపతిష్యన్ 

యది వాలి ఉండకపోయినచో, కః = ఎవడు, అవేదయిష్యత్ = తెలుసుకొని 

ఉండెడివాడు? 

వి. ఇక్కడ గండస్టలాలు, చంపకపుష్పాలు కూడ గౌరవర్దం కలవి 

అవడం చేత భేదం తెలియలేదు. అందుచేత సామాన్యాలంకారం. 

అయితే ఇక్కడ తుమ్మెదలు వాలడంచేత అవి భిన్నము లని తెలిసినది 

కదా; సామాన్యాలంకారం ఎట్టు అని ఆశంకకు సమాధానం చెపుతున్నాడు. 

అ తేతి : _ ఇక్కడ మరొక నిమిత్తంచేత (భృంగపత నంచేతు నానాత్వ 

జ్ఞానం కలిగినా కూడ ముందు కలిగిన అభేదజ్ఞానాన్ని తొలగించజాలదు. ఎందు 

చేత ననగా భృంగాలు వాలక మునుపు అభేద 'పతీతి కలిగింది, ఆ (పతీతి తొల 

గించడం శక్యం కాదు. సామాన్యాలంకారత్యానికి మొదట కలిగిన అభేద పతీతి 

చాలును ఆని భావం. 

56. విశేషాలంకారం 

కా, నా (ప్రసిద్ధమాధారమా ధయస్య వ్యవస్థితిః 

ఏళ యుగపద్వ్యృతి_ శేకస్యానేకగోచరా. 185 

అన్యత్ (ప్రకుర్వతః కార్యమశక్యస్యాన్యవస్తునః 

తధథివ కరణం చేతి విశేషస్త్రివిధః స్మృతః. 186 

వృ. ప్ర పసిద్దా ధారపరిహారేణ , యత్ ఆధేయస్య విశిష్టా స్థితిర భి 

ధీయతే స (ప థమో' విశేష ౩. ఉదాహరణమ్. 
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లో దివమప్యుపయాతానామాకల్చమనల్పగుణగణా యేషామ్, 

రమయ ని జగ న్తి గిరః కథమిహ కవయో న తే వన్ట్యాణ 

వ్యా వినేతి .. _పసిద్ధమ్ = పేసిద్ద మైన, ఆధారమ్ = ఆధారమును, వినా 

= విడచి, (పేసిద్ద మైన ఆధారం లేకుండా, ఆధేయస్య.=ఆధేయంయొక్కు, వ్యవ 

స్టితిః:= ఉండుట (ఇది మొదటి భేదం), ఏకస్య = ఒక వస్తువుయొక్క, యుగ 

పత్ = ఒకే కాలంలో, ఏకాత్మా = ఒకే స్వరూపం గల, అనేకగోచరా = అనేక 

ములు విషయంగా గల, వృతి 8=-ఉండుట, అనగా ఒక వస్తువు ఒకే స్వరూపంతో 

ఒకే సమయంలో ఆనేకాధారాలలో ఉండడం అని ఆరం. ఇది రెండ వభేదం), 

ఆన్యత్ కార్యమ్ = మరియొక కార్యమును, (పకుర్వతః= చేయుచున్న వానియొక 

(వాడు), తథైవ = ఆ (పకారంగానే, ఆళక్యస్య = శక్యం కాని, అన్యవస్తునః 

మరియొక్క. వస్తువుయొక్క, కరణం చ = చేయడము, ఇతి == అని, విశేషః= 
వి శేషాలంకారం, _తివిధ: = మూడు విధములైనదిగా, స్మృతః = చెప్పబడింది, 

(పసిద్ధేతి _ ఓక ఆధేయం సిద్ద మైన ఆధారం విడచి విశిష్టరూపంలో' 

ఉన్నట్లు వర్ణించిన ట్టయితే ఆది మొదటి విశేషాలంకారం. ఉదాహరణం. 

దివమితి :. దివమ్ = స్వర్శమును గూర్చి, ఉపయాతానామపి = వెళ్ళి 

పోయినవారై నా, యేషామ్ = ఎవరియొక్క_, ఆనల్పగుణగణాః కా ఆధిక మెన గుణ 

గణం గల, గిరఃజవాక్కులు, ఆక ల్పమ్ =కల్పాంతం నరకు, జగ నిజ జగత్తు 

లను, రమయని = సంతోష పెట్టుచున్నాయో, తే కవయః== ఆ కవులు, ఇహ= 

ఇక్కడ, కథమ్ = ఎట్టు న వచ్చాః = నమస్కరింప దగనివారు 

వి. ఇక్కడ (పసిద్ధమెన కవిరూపాధారం లేకపోయినా వారి వాక్కులు 

ఉన్నట్లు వర్పించడంచెత విశేషాలంకారం. 

వృ. ఎకమపి వస్తు యత్ ఏకెనై వ స్వభావేన యుగపదనేకత 
వర తే స దిగ్రితియః. ఉదాహరణమ్. 

గాధ, సా వసఇ తుజ్జ్య హీఆఏ సా చ్చి అచ్చీసు సా అ వలనణేషు 

అహ్మారిసాణ నున్దర ఓసాసో కత్ఫ పావాణం. 560: 
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“సా వసతి తవ హృదయే సెవాక్షిష సా చ వచనేష, 
ఆస్మా దృక్రీనాం సున్దర అవకాశః కుత పాపానామ్,” 

వ్యా. ఏకమితి :. ఒకే వస్తువు, ఒకే స్యరూపంచేత ఒకే సమయంలో 

అనేక స్థలాలలో ఉండడం రెండవ విశేషం. ఉదాహరణం. సేతి :. ఓ సుంద 

రుడా? నీ హృదయంలో ఆమెయే ఉంది. న్నేతాలలో ఆమెయే ఉంది. మాటలలో 

కూడా ఆమెయే ఉంది. పాపాత్ములమైన మావంటివాళ్ళకు అవకాశం ఎక్కడ?” 

వి. ఇక్కడ ఒకే స్రీ, ఒకే రూవంలో, ఒకే సమయంలో అనేక సలాలలో 
త్ 

ఉన్నట్లు వర్ణించ బడింది గాన పిశేషాలంకారం. 

వృ, యదపి కించి దభ సేన ఆరభ మాణస్తేనై వ యత్నేనాశక 

మపి కార్యాన్నరమారభతే నోఒపరో విశేషః. ఉదాహరణమ్. 

శో స్ఫురదద్భుతరూసము(తతాప 

జ్వలన త్వాం సృజతానవద్యవిద్యమ్, 

ఏధినా ససృజే నవే మనోభూ 

ర్ఫువి సత్యం సవితా బృహస్పతిశ్చ. 561 

వృ. యథా వా- 

శ్రో॥ గృహిణీ సచివః సఖీ మిథః 

పియశిష్యా లలితే కలావిధౌ, 

కరుణా విముఖేన మృత్యునా 

హరతా త్వాం బత కింన మే హృతమ్. 562 

వ్యా. యదపీతి :_ తొందరలో ఒక పనిచేయడంకోసం పారంభించిన 

వాడు అదే పయత్నంచేత శక్యం కాని మరొక కార్యాన్ని కూడా పారంభిసే 

ఆది మరొక విశేషం. ఉదాహరణం. 

స్ఫురదితి :_ స్పురదద్భుతరూపమ్ = (వకాశిస్తూన్న అద్భుత మన రూపం 

కలవాడవు, ఉ[త్పతాపజ్వలనమ్ = బయలుదేరుతున్న (వతాపాగ్ని కలవాడన్య, 
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అనవద్యవిద్యమ్=నిర్గుష మెన విద్య కలవాడవు ఆయిన, త్వామ్ =నిన్ను , సృజశా 

= సృష్టించుచున్న, విధినాజ|బహ్మదేవునిచేత, నవః==|కొత, వాడైన, మనోభూః 

భువి= భూలోకంలో, ససృజే = సృజించబడెను. సత్యమ్ = నిజము. 

వి. ఇక్కడ రాజును సృజించడంకోసం [ప్రయత్నం పారంభించిన. 

[బహ్మదేవుడు అదే _పయత్నంలో కొత్త మన్మథాదులను కూడా సృజించినా డని 

చెప్పడంచేత విశేషాలంకారం. 

మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా- 

గృహిణీ ఇతి :. రఘువంశంలో ఇందుమతిని గూర్చి విలపిస్తూన్న అజుని, 

మాటలు. గృహిణీ = భార్య, సచివః = మంతి, మిథః = రహస్యంలో, సఖీ = 

సఖురాలు, లలితే = లలితమైన, కలావిధౌ = కలానిర్మాణంలో, (పియశిష్యా = 

పీయశిష్యరాలు అయిన, త్యామ్=నిన్ను, హరతా= హరిస్తూన్న, కరుణావిముఖేన 

= కరుణ లేని, విధినా = దైవంచేత, మే. నాకు సంబంధించినది, కిమ్-= ఏమ్, 

న హృతమ్ = హరించబడలేదు? బత = అయ్యో! 

వి. ఇక్కడ ఒక్క ఇందుమతిని హరించే [ప్రయత్నంలోనే విది గ్భహి 

ణ్యాదు లందరినీ హరించి నట్టు పగించడంచేత విశేషాలంకారం. 

అవ. ఆధారం లేకుండా ఆదేయం ఉండడం, ఒక వసువు ఒకే సమయంలో 

అనేకస్థలాలలో ఉండడం, ఒకే యత్నంచేత ఆనేక కార్యాలు సాధించడం ఇవన్నీ 

కుదరవు కదా? ఇవి ఆలంకారాలు ఎట్లు అవుతాయి అనే ఆశంకకు సమాధానం. 

చెపుతున్నాడు. 

వృ. సర్వత ఏవంవిధవిషయే అతిశయోకి, రేవ (పాణత్వేనావ. 

తిష్టతే. తాం వినా [పాయెణాలంకారత్యాయోగాత్, ఆత ఏవో క్రమ్- 

“సెషా సర్వత వ్యకోక్తి రనయార్షో విభావ్యతే, 

యత్నో ఒస్యాం కవినా కార్యః కోఒ౬లంకారోఒనయా వినా” ఇతి. 

వ్యా. సర్వ తేతి:. ఇలాంటి విషయాలలో ఆంతటా ఆతిథయో క్రి పాణంగా 
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ఉంటుంది. అఆతికయో క్రి లేకుండా సాధారణంగా అలంకారత్యమే కుదరదు, 

ఆందుచేతనే (కావ్యాలంకారంలో భామహునిచే చేత) ఇలా చెప్పబడింది. 

“ర్మ వ్యకోక్తి అంతటా ఉంటుంది. దీనిచేతనే అర్హం సంస్కరించ బడు 

తుంది. అందుచేత కవి ఈ వక్రోకి విషయంలో పయత్నం చెయ్యాలి. ఇది 

లేక పోతే అలంకారం ఏమిటి”? 

వి. ఈ ఘట్టంలో భామహుడు “అతిశయో క్రి) “వ(కోకి” అనే పదాలను 

పర్యాయపదాలుగా వాడాడు, కావ్యంలో ఉపయోగించే శ బారాలలో కొంత వక్రత, 

అందమైన వంపు, ఆతిశయం, ఉండాలి. లోకంలో మాటలాడుకుంటున్న ట్లు ఉంటే 

అది కావ్యం కాదు. అందుచేత (పతి అలంకారంలోనూ మూలాధారంగా అతిశ 

యోక్తి కొద్దిగానో గొప్పగానో ఉండితీరుతుంది. ఈ ఆతిశయో కిని పురస్క రంచు 

కొని కవులు చమత్కారాలు చేస్తూ ఉంటారు అని భావం. 

ర్, తద్గుణాలంకారం 

కా. స్య్వముత్సృజ్య గుణం యోగాదత్యుజ్ఞ్జ్వలగుణస్య యత్, 

వస్తు తద్దుణతా మేతి భణ్యతేస తు తద్దుణః. 1837 

వృ. వస్తు తిరస్మతనిజరూపం కేనాపి సమీపగతెన [పగుణయా 

స్యగుణసంపదా ఉపరక్తం త త్పతిభాసమేవ యత్సమాసాదయతి స 

తదుణః, తస్య ఆ|పకృతస్య గుణో౬(లాస్తీతి. ఉదాహరణమ్- 

లో విధిన్నవర్థా గరుడాాగజేన 

సూర్యస్య ర థా్య్యాః పరితః స్ఫుర న్యా, 

రతె్నః పునర్య(త్ర రుచా రుచం స్యా 

మానిన్యిరే వంశకరీరనీలై 0. 568 

వృ. ఆత రవితురగా పేకయా గరుడా గజస్య తదశే బకయా చ 

హరిన్మణీనాం' (పగ్గుణవర్ణతా. 

వ్యా. సర్పమితి:.;. వస్తు == ఓక వస్తువు, ఉజ్ఞ్యలగుణస్య = అధికంగా (వకా 
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శించే గుణం గల మరొక వస్తువుయొక్క-, యోగాత్ == సంబంధంవల్ల, స్వమ్= 

తన సంబంధ మైన, గుణమ్ = గుణమును, ఉత్సృజ్య == విడచి, తధ్భుణతామ్ = 

దాని గుణం కలిగి యుండుటను, ఏతి ఇతి యత్ పొందును అనేది ఏది కలదో, 

సః తు అది, తద్దుణః = తద్దుణాలంకారం. 

వసు ఇతి ._ ఒక వస్తువు తన సమీవమునం దున్న ఒకానొక వస్తువుచేత 

అధిక మైన దాని గుణసంపదచేత పూయబడి (ఆచ్చాదింపబడి) తిర స్కరించ బడిన 

స్వీయరూవం కలదై, దాని (సమీపమునందున్న వన్తువుయొక్క) రూపమునే 
పొందినట్టయితే ఆది తద్దుణాలంకారం. దానియొక్క. అనగా అపస్తుతమైన దాని 

యొక్క, గుణం దీనియందు ఉన్నది గాన దీనికి తద్దుణం అని పేరు. 

ఉదావహారణం- 

విభిన్నేతి :. మాఘకావ్యంలో _రెవత వర్ణన్నవకరణంలోని శోకం గరుడా 

(గజేన = సూర్యసారథి అయిన అరుణునిచేత, పరితః = అంతటా, స్పురన్వా = 

(వకాశిస్తూన్న, రుచా = కా న్రిచేత, విభిన్న వర్ణాః = భేదం పొందించబడిన వర్ణం 
గల, సూర్యస్య = సూర్యుని యొక్క, రథ్యాః = గుత్తాలు, యత = ఏ పర్వతము 

నందు, వంశక రీరసీలెః == వెదురు అంకురముల వలె సిలవర్జములై న, రత్రైః== 

రత్నాలచేత, (ఆంతటా (పకాశిస్తూన్న కాంతి చేత), పునః = మరల, స్వామ్ = 

తమసంబంధమైన, రుచమ్ = కాంతిని, ఆనిన్మిరే = పొందించబడినవో. 

అ|తేతి :. ఇక్కడ సూర్యుని గుజ్తాలకం'చె అరుణుడు, ఆతనికంటె 

మరక తమాణిక్యాలు ఆధిక మెన వర్షం గలవి. 

వి. ఆకుపచ్చని రంగు గల సూర్యాళ్వాల రంగును అరుణుని రంగు 

కప్పివేసింది. ఈ పర్వతం దగ్గరకురాగానే దీనియందున్న మరక తమణుల కాంతి 

ఆరుణకాంతిని తొలగించి తమ కాంతి కప్పి మళ్ళీ వాటి సహజమైన ఆకువచ్చని 

రంగుతో కన బడేటట్టు చేశాయి. అందుచేత తదుణాలంకారం. 

68. అతధ్గుణాలంకారం 

కా. తద్రూపాననుహారశ్చేదన్య తత్ స్యాదతద్దుణః. 

వృ.. యది తు తదీయం వర్ణం సంభవన్వ్యామపి యోగ్యతాయామ్ 
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ఇదం న్యూనగుణం న గృహ్హియాత్ తదా భవేదతద్లుణో నామ, ఊదా 

హరణమ్. 

గాధ.ధవలోఒసి జహవి సున్దర తహవి తఏ మజ్ఞ్బర 

రాఅభరిఏవి హిఅఏ సుహఅ ణిపొతోణర 

అం హిఅఅం 

564 

“ధవలో౬సీ యద్యపి సున్దర తయా మమ రజ్ణోతం హృదయమ్ 

రాగభరితితే౭పి హృదయే సుభగ నిహితో న రకో౬సి” 

న్! 

వృ. అతాతిర కైనాపి మనసా సంయుకో న రక్తతాముపగత 

ఇతి అతద్దుణః. 

వ్యా. తదితి :- అస్య = అ(పకృతవస్తువుయొక్క_, త దూపాననుహారః 

చేత్ తన (పక్కన ఉన్న _పకృతవస్తువుయొక్క రూపాన్ని తీసికొనకకపోవడం 

జరిగినచో, తత్ = అప్పుడు, అతదుణః స్యాత్ చ ఆతధద్గుణాలంకారం అగును, 

యదీతి :. తక్కువగుణం గల ఈ వస్తువు, యోగ్యత ఉన్నా కూడ దాని 

(ఆధిక గుణం ఉన్నదాని వర్గాన్ని (గహించనట్రయితే ఆది ఆతదుణాలంకారం ఆవు 
లా లు గి 

తుంది. ఉదాహరణమ్. 

ధవల ఇతి:. సుందరుడా! నీవు తెల్పగా ఉన్నా కూడ నీచేత నా హృదయం 

రంజింపచేయబడింది (ఎబ్జగా చేయబడింది; అనురాగం కలదిగా చేయబడింది 

అని రెండర్ల్గాలు). ఓ! సౌందర్యవంతుడా! రాగంతో నిండిన హృదయంలో 

ఉఊఉంచబడినా కూడ నీవు మాతం ర కుడవు (ఎజ్జిని వాడవు, అనురాగవంతుడవు. 

అని రెండర్జాలు) కాలేదు 

అ తేతి:. “ఇక్కడ చాల రక్తమైన మనస్సుతో సంయుక్తుడ వైనారక్త 

"త్వాన్ని పొందలేదు” అని అతద్గుణాలంకారం. 

వృ. కించ తదితి ఆ|పకృతం ఆ స్యెతి చ (పకృతమ్మత నిర్జి 

'శ్యతే. తేన యత్ అ|పకృతస్య రూపం (పకృతేన కుతో౬పి నిమితాత్ 

-నానువిరీయతే స అత ద్దుణ ఇత్యపి (పతిపత్త వ్యమ్. యథా. 
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లో గాబిమమ్చు సితమమ్చు యామునం 

కజలాభముభయ।త మజత$, 
జ బి 

రాజహంస తవ నైవ శు(భ్రతా 

చీయకే న చ న చాపచీయతే. ర్ [80 

వ్యా. కించేతి :- చె లక్షణంలోని 'త దూప” అనే దానిలోని త చ్చబ్దం: 

అల్ల న్ త. ల్ ఆరి | ఇర చేత అ(పకృతమూ 'ఆస్య అనే దానిచేత పకృతమూ, ఇక్కడ ని రేశింపబడు 

తున్నాయి. ఇలా చెప్పడంచేత _పకృతవస్తువు, ఏదో కారణంచేత ఆ| వకృతవస్తు 

గుణాన్ని స్వీకరించగ పోయిన ట్రయితే అది కూడ ఆతద్దుణాలంకారం ఆని (గహిం. 

చాలి. ఎట్టనగా -- 

వి. అనగా అ,పకృతవస్తువు వకృతవస్తుగుణాన్ని గ్రహించ కపోయినా, 

పకృత వస్తువు ఆపకృతవస్తుగుణాన్ని [గపించకపోయినా అతద్ద్గుణాలంకార మే. 

మొదటిదానికి పె శ్లోకం ఉదాహరణం; రెండవదానికి ఈ [కింది శోకం ఉదా 

హరణం. 

గాజ్ఞమితి :- గాజ్ఞమ్ = గంగకు సంబంధించిన, అమ్బు=జలం, సితమ్= 

తెల్లనిది, యామునమ్ = యమునకు సంబంధించిన, అమ్బు = జలం, కజలాభమ్. 

= కొటుకవంటి కాంతి గలది, రాజహంన = ఓ! రాజహంసా! ఉభయ।త = ఆ 

రెంటింటిలోనూ, మజ్జతః = మునుగుచున్న, తవ == నీయొక్క, శుభతా = తెల్ల 

దనం. నెవ = ఆదే. పూర్వం ఎట్టున్న దో ఆస్తే ఉంది. నచ నచీయతీ = పెరగ 

డం లేదు, న చ ఆపనీయలే = తరగడం లేదు. 

వి. ఇక్కడ (వకృత మైన రాజహంస ఆ[పకృతనదీవర్లాలను (గహించడం. 

లేదుగాన ఆతద్లు ణాలం కార ద్వితీయ భేదం. 

ర్ి. వ్యాఘాతాలంకారం 

కా. యద్యథా సాధితం కేనాహ్యపరేణ తదన్యథా, 131 

తథైవ యద్విధీయేత స వ్యాఘాత ఇతి స్మృతః. 

వృ. యేనోపాయేన యత్ ఏకేనోపకల్పితం తస్యాన్యేన జిగీమ. 
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తయా తదుపాయకమేవ యత్ అన్యథాకరణం స సాధితవస్తువ్యాహతి 

హేతుత్యాత్ వ్యాఘాత కః, ఉదాహరణమ్_ 

శ్లో దృృళౌ దగ్గం మనసిజం జీవయని, దృశైవ యాః, 

విరూపాతస; జయిన్సాః స్తువే వామలోచనాః. 566 

వ్యా. యదితి :. కేనాపి= ఒకనిచేత, యత్ = ఏది, యథా_ ఏ ఉపా 
యంచేత, సాధితమ్ = చెయబడిందో, ఆపరేణ== మరొక నిచేత, తత్ ఆది, తథైవ 
= ఆ ఉపాయంచేతనే, యత్ అన్యథా విధీయతే = మరొక విధంగా చేయబడు 
తుంది అనేది ఏది కలదో, సః = ఆది, వ్యాఘాత। ఇలి వ్యాఘాతాలంకారం 

అని, స్మృతః = చెప్పబడింది. 

యేనేతి :. ఒకడు ఒక ఉపాయంచేత చేసినదానిని మరొకడు, ఆతనిని 
జయించవలె ననే అభిిపాయంతో, అనగా ఆతనికంటె తన గొప్పతనాన్ని 

చూపుకోవాలనే అభిపాయంతో, అదే ఉపాయంచేత మరొక విధంగా చేస్తే ఆది. 
వ్యాఘాతాలంకార ౦, ఒకడు సాధించిన పస్తువునకు వ్యాహతిని (నాశాన్ని) కటి 

గించడ చేత దీనికి ఈ “వ్యాఘాతం” ఆని పేరు. ఉదాహరణం. 

దృశాఇతి:. రాజశేఖరుని విద్ద సాలభంజిక లో మంగళళ్లోకం. 'విరూపాక్షస్య” 

అనేది “దృశా” 'జయిసీ:' అనే రెండు పదాలతోను అన్వయిస్తుంది. విరూపాక్షస్య 

= శీవునియొక్క, దృళాజ న్నేతాలచేత, దగ్గమ్ = కాల్చబడిన, మనసిజమ్= 
మన్మథుణ్ణి, యాః=ఏ వామలోచనలు. దృశ వ=దృక్కు చేతనే, (కన్ను, చూపు 

ఆని రెండర్హాలు) జీవయని = జీవింపచేసారో, విరూపాక్షస్యజశివునకు, జయినీ & 

= జయించే, తాః వామలోచనాః ఆ స్త్రీలను, స్తువే = స్తుతిస్తున్నాను. 

వి ఇక్కడ శివుడు దేనిని నాధనంగా చేసికొని మన్మథుణ్ణి భస్మం. 
చేశాడో దానినే సాధనంగా చేసుకొని స్త్రీలు ఆతనిని |బతికించి శివుడు చేసినపనికి 

విఘాతం కలిగించి నట్టు వర్షించడంచేత వ్యాఘాతాలంకారం. 

60 సంసృష్టి 

కా నేష్టా సంసృష్షిరేతేషాం భేదేన యదిహ ప్లితిః. . 18 
ల లట © 
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పృ. ఏతేషాం సమనన ర మేవ ఉక్కస్వరూపాణాం యశథాసంభవ 

.మన్యోన్యనిర పేక్షతయా యత్ ఏక|త శబ్దభాగే ఏవ, అర విషయే ఏవ, 

ఉభయ, తాపి వా అవస్థానం సా ఏకార్థసమవాయస్వభావా సంసృష్టి:. 

వ్యా. సా ఇతి:- ఏతేషామ్= ఈ అఆలంకారాలయొక్క_, భేదేన= వేరువేరుగా, 

ఇహ = ఇక్కడ, ఒక కావ్యంలో అనగా శ్లోకంలో లేదా, వాక్యంలో, యత్ _ 

స్థేతిః = ఏ ఉండడం కలదో, సా= అది, సంసృష్టిః = సంసృష్టిగా, ఇష్టా = ఇష్ట 

మెనది. 

ఏతేషామితి :. ఏతేషామ్ = ఇంతవరకూ చెవ్పబడిన స్వరూపం గల 
అలంకారాలయొక్క (లు), యథాసంభ వంగా, పరస్పరా పేక్ష లేకుండా ఒక శబ్ద 

భాగంలో గాని, ఆర్థవిషయంలో గాని, రెండింటిలోనూ గాని ఉండడం, “ఒక 

అర్ధంలో (విషయంలో) కలవడం” అనే రూపం గల సంసృష్టి. 

వి. ఒక ఆర్థం విషయంలో అర్జాలంకారాల కలయిక శబభాగంలో శోబ్దా 

అలంకారాల కలయిక లేదా శద్దార భాగాలలో శబ్దాలంకార ఆర్థాలంకారాల కలయిక 

సంసృష్టి. ఈ ఆలంకారాలు ఒకదాని అపేక్ష మరొకదానికి లేకుండా ఉండాలి. 

ఒకదాని అపేక్ష మరొకదానికి ఉన్నట్టయితే అది సంకరం ఆవుతుంది. తరవాత 

చెప్పబడుతుంది. ఒకచోట అఆనేకములైన అలంకారాలు కలుసున్నాయి. కాబట్టి 

వీనికి సంసృష్టి అని పేరు. 

వృ. తత శబ్దాలంకారసంసృష్టిర్యథా- 

శ్రో॥ వదనసౌరభలోభపరి భమ 

(దృమరసం భ్రమసంభృత కో భయా, 
చలితయా విదధే కలమేఖలా 

కలకలో ఒలకలోలదృశాన్యయా. 567 

వ్యా. తతేతి :. వాటిలో కద్దాల ౦కారసంనృష్షి ఎట్టనగా- 

వదనేతి :. ఇది మాఘకావ్యంలోని శ్లోకం, “వదన....కోభయా". వదన 

= ముఖంయొక్క_, సౌరభ్ = వరిమశమునందు, లోఖథ == ఆసకి చేత, పరి భమత్ 
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= తిరుగుచున్న, (భ్రమర = తుమ్మెదల వల్త కలిగిన, సంభ్రమ = కంగారుదేత, 

సంభృతళో భయా = పెంచబడిన శోభ గల, చలితయా = చలించిన, ఆలకలోల. 

ద్భృళా = ముంగురులచేత చంచలములైన న్మేతాలు గల, అన్యయా = మరియొక 

స్తీచేత, క లమేఖలాకలకలః = మధురమైన వడ్డాణంయొక్క కలకలం. విదదే=. 

చేయబడెను. 

వి. ఇక్కడ పూర్వార్థంలో భకారాను పాస, తృతీయచరణంలో లకొను 

పాన, నాల్గవ పాదంలో '“'లకలోలకలో' అని యమకం. వీటికి పరస్పరము. 

అపేక్ష లేదు. ఈ విధంగా స్యతంతాలైన వృత్స్యను పాసయమకాలకు సంసృష్టి. 

వృ. అర్జాలంకారసంసృష్టిస్తు- 

శో॥ లిమృతీవ తమోఒడొని వర్షతీవాళ్షసం నభః. 
గ ౧ 2 జ 

అసత్పురుష సే వేవ దృషిదిిఫలతాం గతా. 588: 
ల 

వృ. పూర్ణత పరస్పరనిర పేక్షా యమకానుపాసౌ సంసృష్టిం. 

[పయోజయతః; ఉత్తర త తు తథావిథే ఉపమ్మోత్సెే. 

వ్యా. అర్టేతి:. ఆర్థాలంకారాల సంసృష్టి ఎట్లనగా. లిమృతీతి:_ ఈ శ్లోకం. 

వెనక 417వ శ్లోకంగా వచ్చినది. 

పూర్వ తేతి ;. వెనకటి (వదనేత్యాది) శ్లోకంలో పరస్పరనిర షేశాలైన. 

యమకానుపాస లనే శబ్దాలంకారాలు సంసృష్టికి హేతువు లెనవి. ఈ శ్లోకంలో 

అలాంటివే అయిన (పరస్పరనిర పేఇులైన) ఉపమ, ఉత్పేక అనే అర్థాలంకారాలు. 

సంసృష్టికి హేతువు లైనవి. 

వృ. శబారాలంకారయోను సంసృష్టిః - 
6 ® చ ల 

గాధ. సో అతి ఏత్ళ గామేఓ ఏ అం మహమహన్నలాఅణ్జం, 

తరుణాణ పొఅఆఅలూడిం పరిసక్కనీ,0 ణీవారేఇ. 569. 

“స నాస్త్య్మత గ్రామే ఏనాం మహమహాయమానలావణ్యామ్ 

తరుణానాం హృదయలుణ్లాకీం పరిష్యక్క-మాణాం నివారయతి” 
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వృ. అత్రానుపాసో రూపకం చాన్యోన్యానపే శే. సంసర్గ శ్చ 

తయోరేక త వాక్య ఛన్హసి వా సమవేతత్యాత్. 

వ్యా. శబేతి ;. శబాలంకార.ఆరాలంకారాల సంసృష్టి ఎట్లనగా. 
లీ ద ద ® టం 

సో ఇతి :_ మహమహాయమానలావణ్యామ్ = ఉత్సవంగా, ఉత్సవంగా 

ఏర్పడుతున్న లావణ్యం కలదీ, “'మహమల్హావణ్యామ్” అనే పాఠంలో కొం్యగొత 

దిగా అవుతూన్న లావణ్యం కలది అని ఆర్థం. తరుణానామ్ = యువకులయొక్క_, 

హవృదయలుజ్ఞాకీమ్ = హృదయాన్ని దోచుకొనేది, పరిష్వక్క మాణామ్ = తగిన 

పురుషుడు దొర కకపోవడంచేత ఇటూ అటూ తిరుగుతూన్న , ఏనామ్ == ఈ మెను, 

యః=ఎవడు, నివారయతి = నివారిస్తాడో, సః= అట్టివాడు, అత [గామే= ఈ 

[గామంలో, నాసి = లేడు. 

వి. ఇక్కడ వూర్వార్దంలో 'ణలి' “ఏత్త' ఆని తకారథకారరూప అనేక 

వ్యంజనాలకు ఓక )_ మారు సామ్యం ఉన్నదిగాన చేకాను పాస ఆనే శక్తాలంకారం, 

“హృదయలుణ్జాకీమ్' అన్నప్పుడు రూపకం ఆనే అర్హాలంకారం. ఈ రెండింటికీ 

పరస్పరా పేష లేదు. అందుచెత సంసృష్టి. 

అతేతి 2. ఇక్కడ అన్నుపాన, చరూనకమూ, పరస్పరా పేక లేనివి, 

అలంకారాల సంసర్గం అనగా ఆవి ఒక వాక్యంలో కాని ఛందస్సు (శ్లోకం)లో 

కాని కలిసీ ఉండడం. 

61. సంకరం 

కా. అవి ట్రాన్తిజషామాత్మన్యడ్షాజీత్వం తు సంకరః. 

వం ఏతే ఏవ య|తాత్మని అనాసాదితస్వతన్త 9భావాః పర 

స్పరమ్ అను గాహ్యాను[గాహకతాం దధతి స ఏషాం సంకీర్య మాణ 

స్వరూపత్వాత్ సంకరః. ఉదాహరణమ్, 

శో ఆశే సీమన్నరత్నే మరకతిని హృతే 'హేమతాటజ్కప (శే 

లుపాయాం మేఖలాయాం రుటితి మణితులాకోటియుగ్మే గృహీతే. 
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. కోణం బి మ్బోష్టకా నా; త్వదరిమృ గదృశామిత్వరీణామరణ్యే 

రాజన్ గుజ్ణాఫలానాం (సజ ఇతి శబరా నైవ హారం హరని, 

వృ. అత తధ్గుణమ పేక్ష్య (ఖాని మతా పాదుర్ఫూతమ్. తదా 

గయే చ తద్దుణః సచేతసాం _పభూతచమత్క్బృతినిమిత్త మితి అన 
యోర క్షాజిభావః. యథా. వా, 

వ్యా, అవ్మిశాసీ తి:- ఆత్మని=తనయందు, ఆవి (్రాని జాషామ్వి శాంతిని 

పొందని అలంకారాలకు, అజ్ఞా జీత్వమ్ == ఆంగాంగిభావం, సంకరః = సంకరము. 

ఏతే ఇతి :_ ఈ ఆలంకారాలే, ఎక్కడ, తమయందు స్యాతం త్యమును 

పొందని వె వరస్పరము అను గాహ్యానుగాహకత్వాన్ని ధరిసాయో ఆప్పుడు 

అవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయిన స్వరూపం కలవి అవడంచేత ఆది సంకరం. 

వి, సంసృష్టిలో ఏ ఆలంకారానికి ఆ అలంకారం ఆత్మవి శాంతం ఆయి, 

అనగా తనంతట తాను పూర్ణ మె, స్వతం|తమె ఉంటుంది. ఆందుచేత వాటి 

సంసృష్టి; తిలతండులాల సంసృష్టి వంటిది. సంకరంలో ఒకచోట ఉన్న అలంకా 

రాలు ఆత్మవ్మిశాంతాలు కాక ఒకదానిమీద మరొకటి ఆధారపడి ఊంటాయి. 

ఆందుచేత దీనిలో వాటి కలయిక క్షీరనీరసంకరం వంటిది ఉదాహరణం. 

ఆవే ఇతి:_ రాజన్ = రాశా! ఆరణ్య. అరణ్యంలో, ఇత్యరేణామ్ = వెక్టు 

చున్న, త్వదరిమృగ దృళామ్ = సీ శ్మతుస్త్రీలయొక్క , సీమన్నరత్నే = పాపిడి 

యందలి రత్నం, ఆత్తే = [(గహించబడిందగుచుండగా, మరకతిని = మరకత 

మాణిక్యాలు గల, తాటజ్కపతే = కర్ణాల ౦కారం, హృతే = హరించ బడిందగు 

చుండగా, మేఖలాయామ్ = వడ్డాణము, రుటితి = శ్మీఘంగా. లుపాయామ్ తెంపీ 

వేయబడగా, మణితులా కోటి యు గ్మే = రత్నములు పావగిన ఆందెల ద్వయం, 

గృహీతే = [గ్రహించబడిన దగుచుండగా, బి మ్ళ్చోష్టకాన్హా = దొండపండు వంటి 

పెదవుల కాంతిచేత, శోణమ్ = ఎల్జినైన, హారమ్ = ముత్యాలహారాన్ని, గుజా 

ఫలానామ్ = గులి వెంతగింజల, (సజః ఇతి=మాలలు ఆని, శబరాః == బోయ వాళ, 

నైవ హరన్లి = హరించడంలేదు. 

వి. ఇక్కడ ముత్యాలహారాన్ని చూచి గుంజాఫలాలమాలిక అని (కాంతి 
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కలగడానికి ముత్యాల రంగు వింబోష్టరుచిచెత మారిపోవడం కారణం, ఇది తద్దు. 

ణాణంకారం. ఈ తద్దుణాలంకారం [భాంతి మదలంకారానికి కారణం కాబట్టి దానికి 

అన్నుగాహకం, ఆది అన్నుగాహ్యం. తద్దుణాలంకారం ాంతిమద లంకార 

సాహాయ్యంచేత చమత్క్యా-రాతిశ యాన్ని కలిగిసూన్నది కాబట్టి ఈ రెండు అలం: 

కారాలకీ ఆంగాంగిభావరూప మైన సంకరం. తద్దుణాలంకారం అంగం, భాంతి. 

మదలంకారం అంగి. ఈ విషయమే చెవుతున్నాడు. 

ఆతేతి:. ఇక్కడ తద్దుణాలంకారాన్ని ఆధారంగా చేసికొని భ్రాంతి మద 

లంకారం పుట్టింది. ఆ (భాంతి మదలంకారాన్ని ఆశయించుకొని తద్దుణాలంకారం: 

సహృదయులకు ఆధిక మైన చమత్కారం కలగడానికి నిమిత్తం అవుతున్నది. 

ఆందుచేత వాటికి అంగాంగిభావసంబంధం. మరొక ఉదాహరణం ఎట్టనగా-= 

ల్లో జటాభాభీర్భాభిః కరధృతకలజ్కాక్షవలయో 

వియోగివ్యాప క్తేరివ కలిత వెరాగ్యవిశదః, 

పరిపేజ త్తారాపరికరకపాలాజ్కితత లే 

శశీ భస్మాపాణ్బుః పితృవన ఇవ వ్యోమ్ని చరతి, 

వృ. ఉపమా, రూపకమ్, ఉత్పేకా, శ్రేషశ్చేతి చత్వారోఒ|త 

పూర్వవత్ అజ్లాణ్లిత యా (పతీయనే. 

వ్యా. జటేతి;. జటాభాభిః = జటలవంటి కాంతి గల, భాభిః= కిరణము 

లతో కూడినవాడు, కర ధృతకలజ్కాక్షవలయః = హ స్రమునందు ధ రించబడిన 

కలంకం ఆనే అక్షమాల (జపమాల) కలవాడు, వియోగివ్యాపత్తేః ఇవ = వియోగు 

లకు ఆపద కలగడంవల్పవలె, కలిత వైరాగ్యవిశదః = పొందబడిన వైరాగ్యంచేత 

శుభ మెనవాడు, శుద్దాంతఃక రణుడు అని రెండ వఆర్థం. భ స్మాపాబ్డుః = భస్మం 

వలె (భస్మం చేత ఆని మరొక అర్జం) తెల్లనైన, శశీ ౬ చం దుడు, పరి! పేజ్ఞత్తారా 

పరిక రకపాలాజ్కి.తతలే = కదలుచున్న నక్షతసముదాయం ఆనే కపాలాలచేత 

చిహ్నిత మైన (పదేశం గల, పితృవనే ఇవజశ్మశానము వలె ఉన్న, వ్యోమ్ని = 

ఆకాశంమీద, చరతి = సంచరిసున్నాడు. 

ఇక్కడ-'జటాభాభిః భాభిః', “పితృవనే ఇవ వ్యోమ్ని' ఆన్నచోట్ల ఉపమా 
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లంకారం. “కలజ్యాక్షవలయ వి 'తారాపరికరకపాలిఅనే చోట్ల రూపకాలంకారం. 

(వియోగివ్యాపత్తేరివి అన్నప్పుడు ఉ।త్పేక్ష. _“వైరాగ్యవిశదఃి అనే చోట శేష. 

ఈ నాలుగు అలంకారాలు పరస్పరం అంగాంగిభావంతో కనబడుతున్నాయి. 

ఉ(త్పేక్ష శ్లెషకి అంగం. ఊఉ త్పేక ఉండడంచేత నే 'విశద*ళబ్దానికి రెండర్జాలు చెప్ప 

వలసి వచ్చింది. నష ఉపమారూపకాలకి ఆంగం, దానివల్ల నిర్వేదం సూచించ 

బడడ ంచేతనే జటలు, అక్షమాల ధరించడం కుదురుతుంది. 'తారాపరికరకపాలి 

ఆనే రూపకం “పితృవనే ఇవి ఆనే ఉపమకు అంగం. వీటి అన్నింటినీ పట్టి 

చందునియందు మహాయోగివ్యవహారం గమ్యం ఆవడంచేత “సమాసో కి. ఈ 

విధంగా ఐదు అలంకారాలకు ఇక్కడ సంకరం. సమాసో క్రి స్పష్టంగా ఉండడం 

చేత మూలకారుడు చెప్పలేదని వ్యాఖ్యాతలు. ఇక్కడ సమాసో క్తి లేదని కొందరు 

వ్యాఖ్యాతల అభిపాయం. 

ఉపమా ఇథి:. ఉపమ, రూపకం, ఉత్చేషు, శేష ఆనే నాలుగు అలంకా 

రాలు ఇక్కడ వెనుక చెప్పిన విధంగా అంగాంగి భావంతో |పతీతములు ఆవు 

తున్నాయి. 

వృ. కలజ్కా ఏవాక్షవలయమితి రూపక పరి|గ హే కరధృతత్వ 

మేవ సాధక|పమాణతాం పతిపద్యతే. ఆస్య హి రూపకత్వే తిరోహితకల 

జ్యూరూపమక్షవలయ మేవ ముఖ్యత యావగమ్యతే, తస్యైవ చ కరగ 

హణయోగ్యతాయాం సార్వతికీ _పసిద్దిః, శ్రషచ్చాయయా తు కలజ్యస్య 

కరధారణమ్ ఆసదేవ (పత్యాసత్యా ఉపచర్య యోజ్యతే; శకాజ్కన్య 

కేవలం కలజ్య-స్య మూర్ర్యైవ ఉద్వహనాత్, కలజ్క్య-ః అక్షవలయమివ 

ఇతి తు ఉపమాయాం కలజ్బ_స్య ఉత్క-టతయా _పతీతీః. న చాస్య 

కరధృత త్వం త త్త్వతో౬ స్తీతి ముఖ్యేఒప్యుపచార ఏవ శరణం స్యాత్. 

వ్యా. కలజ్క ఇతి:- 'కలంకమే అక్షవలయం' అని రూపకాన్ని అంగీక 

రించడంలో కరధృతత్యమే, చేతితో పట్టుకొనబడ డ మే, సాధక పమాణత్యాన్ని 

ఫొందుతుంది. ఇది రూపకం అయినప్పుడు కలంకరూపాన్ని తిరోహితం చేసిన 

ఆక్షవలయ మే ముఖ్యంగా తెలియబడుతుంది. కర్మగహణయోగ్యత దానికే ఉన్న 

దని అంతటా |పసిది ఉన్నది. శేషచ్చాయబచేత కలంకాన్ని కరంచేత ధరించడం 
19, 0 నో 
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అనేది లేకపోయినా సామీష్యంచేత ఆరోపించి అన్యయించబడుతుంది. శశాంకునిచేత 

కలంకం మూర్తిచేతనే ధరించబడుతున్నది కదా ? ఆక్షవలయం వలె ఉన్న 

కలంకం అని ఉపమ చెప్పిన పక్షంలో కలంకం ఉత్కటంగా, |పధానంగా, 

(పతీతం అవుతుంది. వా స్రవంలో దీనికి కరధృతత్వం లేదు గాన ముఖ్యమైన దాని 

విషయంలో కూడ ఉపచారమే శరణం అవుతుంది. 

వి. “కరధృతక లజ్కా క్ష వలయః” అనే పదానికి కరందేత ధరించబడిన 

కలంకాక్షవలయం కలవాడు, అనగా కలంకాక్షవలయాన్ని కరంలో ధరించినాడు 

అని అర్ధం. ఇక్కడ 'కలంకాక్షవలయ'అనే పదానికి 'కలంకమే అక్షవలయం'అని 

ఆర్థం [(గహిస్తే రూపకాలంకారం అవుతుంది. “అక్షవలయం వంటి కలంకంి అని 

ఆర్జం చెపితే ఉపమాలంకారం అవుతుంది. రూపకాలంకారంలో ఆరోపించబడే 

ఆక్షవలయానికి |పాధాన్యం ఉంటుంది. ఉపమాలంకారంలో ఉపమేయమైన కలం 

కానికి పాధాన్యం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ అలంకారం ఆనే విషయాన్ని (పక్క 

నున్న పదాలతో అన్వయించడానికి వీలుగా ఉండడం, లేకపోవడం అనేదాన్ని 

వట్టి నిర్ణయించాలి. కలంకాక్షవలయాన్ని కరంతో పట్టుకున్నట్లు చెప్పబడు 

తూన్నది. చేతిలో పట్టుకోవడ ౦ అనేది ఆక్షవలయం విషయంలోనే కుదురుతుంది 

కాబట్టి ఆడవలయానికి [పాధాన్యం వచ్చే విధంగా అలంకారం ఆంగీకరించాలి. అది 

రూపకాలంకారమే. కలంకాన్ని చేతితో పట్టుకొనడం కుదరదు గాన కలంకానికి 

(పాధాన్యం వచ్చే ఉపమాలంకారం |గహించకూడ దు. 

రూపకాలంకారం (గహించిన పక్షంలో కూడా కపాలంమీద అక్షవలయ 

త్వాన్ని ఆరోపించడానికి సమానధర్మం ఏదో చూపించాలి కదా? ఆ సమానధర్మం 

ఏది ఆని ఆశంక కలగవచ్చు. దానికి సమాధానం ఏమనగా కరధృతత్వమే 

సమానధర్మ౦. చందుడు కలంకాన్ని కరాలతో (కిరణాలతో) ధరిస్తున్నాడు 

కాబట్టి, 'కరి శబ్దానికి ఇక్క_డ శ్లేష. ఆయితే ఈ శేష కూడా సరియైన శేష 

కాదు. చం|దుడు కలంకాన్ని తన శరీరంమీద ధరిస్తున్నాడు కాని కిరణాలలో 
కాదు. అందుచేత “కిరణాలలో కలంకాన్ని ధరిస్తున్నాడు అనేదానిని “కిరణాలతో 

సంబంధించిన శరీరంమీద ధరిస్తున్నాడు'ఆని జొపచారిక (లాక్షణిక ) (ప్రయోగంగా 

ఆంగీకరించాలి. ఈ విధంగా కరధృతత్వాన్ని సమర్దించుకుని దాన్ని సాధారణ 

ధర్మంగా (గ్రహించవచ్చు. 



ఉపమాలంకారం [గహించిన _పవ్షంలో కూడ లేని రరధృతత్వాన్ని కాప 

చారికంగా అంగీకరించవచ్చును కదా అని ఆశంకించవచ్చు, కాని ఉపమను ఆంగీక 

రించిన పక్షంలో కలంకం ముఖ్యం అవుతుంది కాబట్టి ముఖ మెన కలంకం విష 

యంలో కరధృతత్యంలో (చేతిలో ధరించడంలో ) లాక్షణికత్వం ఆంగికరించ 

వలసీవస్తుంది. తప్పనిసరిగా లక్షణ ఆంగీకరించవలసి ఉన్నప్పుడు అపధానమైన 

దాని విషయంలో ఆంగీకరించడం యుక్తం కాని (వధాన మైనదాని విషయంలో 

ఆంగీకరించకూడదు అని థాస్ర్రసం వదాయం. 

రూపకాలంకారపక్షంలో కలంకం అపధాన మైనది. దాని విషయంలో 

కరధృతత్వం (కిరణాలలో ధరించ బడడ౦) కుదర్చుడం కోసం లక్షణను అంగీక 

రిస్తున్నాం. ఉవమాపక్షంలో కలంకం |పధానం అవుతుంది. దానికి కరధ్భత త్యం 

(చేతిలో ధరించ బడడం) కుదరడానికి లక్షణమ అంగీకరించవలసివసుంది ఆని 

భావం. 

వృ. ఏవంరూపశ్చ సంకరః శబాలంకారయోరపి పరిదృశ్యతే. 

యథా “ 

ల్లో రాజతి తటీయ మభిహత దానవరాసొతిపాతిసారావనదా, 

గజతా చ యూథమవిరతదానవరా సాతిపాతి సారావనదా. 

వృ. అత్ర యమకమనులోమ।[పతిలోమళ్చ చిత్రభేదః పాదద్య 
యగతే పరస్పరాపేశే. 

వ్యా. ఏవమితి:. ఈ విధ మైన అంగా ౦గిభావరూపసంకరం శద్దాలంకారా 

లలో కూడ కనబడుతున్నది. ఎట్టనగా- 

రాజతీతి:. ఇది రత్నాకరక విరచించిన పహూరవిజయం పంచమసర్గలో పర్వత 

వర్ణన (పస్తావంలోని శ్లోకం, అభిహతదానవరాసా = కొట్టబడిన (తొలగిన) దాన 

వుల (క్రీడ కలది, అతిపాతిసారావనదా = కీ ఘంగా (పవహిస్తూన్న ధ్వనితో 

కూడిన సెలయేళ్ల కలదీ అయిన, ఇయమ్ = ఈ, తటీ = ఒడ్డు, రాజతి = [పకాశి 

సూన్నది. ఆవిరత దానవరా = ఎడతెగని మదోదకంచేత శేష్షమెన, సారా = 

(శేష్ట మైన, వనదా = వనాలను ఖండించే, సా= ఆ, గజతి చ=గజసముదాయం 

కూడ, యూథమ్ = గుంపును, ఆతిపాతి = బాగా రక్షిస్తూన్నది. 
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ఆ(శేతి:. ఇక్కడ రెండు పాదాలలో ఉన్న యమకం, అనులోమ పతి. 

లోమం అనే చిత భేదమూ, పరస్పరా పేక్ష గలవి. 

రెండవ పాదం నాల్గవ పాదంలో ఆవృ తిచేయ బడింది. ఈ రెండు పాదాల 

లోను ఆనులోమ్మపతిలోమం అనే శబచి!తం ఉన్నది ఆపాదాల మొదటి అక్షరం: 

నుంచి చదవగా ఏది వసుందో చివరిఆక్షరం నుంచి వెనుకకు చదవగా ఆదే 

వస్తుంది. ఈ రెండు శబ్లాలంకారాలకు పరస్పరాపేక్ష ఉండ డంచేత అంగాంగి భావ 

సంకరం. ఒకదానివల్ట కలిగే చమత్కారమే గొప్పది. రెండవది కూడా ఉండ 

డంతో ఆ చమత్కారం అత్యధికం అయింది కాబట్టి పరస్పర పాపేక్షత్యం అని 

ఏదో విధంగా సరి పెట్టుకో వాలి. నిజానికి ఇక్కడ సంసృష్టిని అంగీకరింంచడమె. 

న్యాయం. 

కా. ఏకస్య చ(గహే న్యాయదోషాభావాదనిశ్చయః. 140 

వృ. ద్వయోర్చహూనాం వా ఆలంకారాణామేక్కత సమావేశేఒపి 

విరోధాత్ న యత యుగపదవస్థానం, న చెకతరస్య పరిిగహే సాధకం, 

తదితరస్య వా పరిహారే బాధకమ స్తీ యేనైకతర ఏవ పరిగృహ్యేత స 

నిశృయాభావరూపో ద్వితీయః సంకర ః. సముచ్చయేన సంకర స్యై 

వా ష్షేపాత్. ఉదాహరణమ్- 

గాధ. జహ గహిరో జహా రఅణణీబ్బరో జహ అ ణీమ్మలచ్చాఓ, 

కహ కిం విహిణా ఏసో సరసవాణీఓ జణిహీ ణ కిఓ. 

“యథా గమ్బీరో యథా రత్ననిర్భరో యథా చ నిర్మలచ్చాయః, 

తథా కిం విధినా ఏష సరసపానీయో జలనిధిర్న కృతః” 

వృ. ఇత సము దే |పస్తుతే విశేషణసామ్యాద| పసుత ప్రతీతేః 

కిమసౌ సమాసో క్రిః, కిమ్ అబ్బెర్మపస్తుతస్య ముఖేన కస్యాపి తత్సమగుణ 

తయా (పస్తుతస్య (పతీతేః ఇయమ్మపస్తుత ప్రశంసా ఇతి సందేహః. 

యథా వా- 
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వ్యా. ఏక స్యేతి: ఎ ఏకస స్య==ఒక ఆలంకారంయొక, , (గ హే=జ[గహించ 

డంలో, న్యాయ దోషాభావాత్ =న్యాయం కాని, దోషం కాని లేకపోవడంచేత, అని 
శ్చాయః చ= నిశ్చయం లేకపోవడం కూడ సంకరం. 

ద్యయోరితి:. రెండు లేదా అంరరంవె ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న అలం 

కారాలకు ఒక చోట సమావేశం ఉన్నా (ఆవకాశం ఉన్నా) విరోధంవల్ల ఎక్కడ 

ఒకే సమయంలో అవి ఉండడం కుదరదో, ఒకదానిని ఆంగీకరిం చడానికి సాధక 

ప్రమాణం గాని, రెండవదానిని పరిహరించడానికి బాధక పమాణం గాని లేదో, 
ఆందుచేత ఏదో ఒకదానిని అంగికరించడానికి ఆధారం లేదో ఆక్కడ నిశ్చయా 

భావరూపమైన (ఇక్కడ ఈ ఆలంకారాన్నే అంగీకరించాలి అనే నిశ్చయం లేక 

పోవడం అనే) స సంకరం రెండవది. సముచ్చయంచేత సంకరమే ఆకేపింపబడు 
తుంది గదా. అనగా కారికలో 'సంకరః'ఆనే పదం లేకపోయినా సముచ్చయార్థక 
మైన “వ' ఉంది గాన దానిని పట్టి సంకరం అని గ్రహించాలి అని ఆర్థం. 

ఊదాహరణం. 

జహ ఇతి: “ఈ సముదం |బహ్మదేవునిచేత ఏ విధంగా గంవీరంగాను, 

ఏ విధంగా రత్నాలతో నిండినది గాను, ఏ విధంగా నిర్మలమైన కాంతిగలది గాను 

చేయబడిందో అదే విధంగా సరసమైన జలం కలదిగా కూడ ఎందుకు ఒచేయ బడ 
లేదో!” 

ఇక్క_డ-సముదం పసుతం అయి ఉండగా విశేషణాల సామ్యంచేత ఆప 

'స్తుతమెన ఆర్థం స్ఫురించడంవల్ధ్ల సమాసో క్యలంకారమా, లేక ఆపస్తుతమైన 
సముదం ద్యారా ఆ సము దంతో సమానమైన గుణాలు గల ఒక పేసుతపురు 

మడు స్పురించడంచేత ఇది అ పసుుత వశంసాలంకారమా అని సందేహం. 

ఒకే వస్తువు _పస్తుతమూ! అ_ప్రస్తుతమూ కూడ అవడానికి వీలు లేదు గాన 

ఈ రెండు ఆలంకారాలు ఇక్కడ ఉన్నా యని చెప్పడం కుదరదు. ఈ ఆలంకా 

రమే చెప్పాలనే సాధక పమాణం గాని, ఆ ఆలంకారం చెప్పకూడదు ఆని బాధక 

(వమాణం కాని లేదు. అందుచేత సందేహమే అని అర్థం. మరొక ఉదాహరణం 

ఎట్టనగా- 

శో॥ నయనానన్గదాయీన్లో ర్బెమ్బ మేతత్ప్రఏసీదతి, 
Cae) ౧ (త) 

ఆఅధునాపి నిరుద్దాశ మవిశీర్లమిదం తమః. 574 
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వృ. అత కిం కామస్యోద్దీపకః కాలో వర్తతే ఇతి భజ్య న్తరేణా. 

భిధానాత్ పర్యాయో క్రమ, ఉత వదన స్యేన్దుబిమృతయా అధ్యవసానాత్ 

ఆతిశయో క్రి, కిం వా ఏతదితి వక్త్రం నిర్దిశ్య త|దూపారోపవశాత్ 
రూపకమ్, అథవా తయోః సముచ్చయవివక్షాయాం దీపకమ్, అథవా 

తుల్యయోగికా, కిము |పదోషసమయే విశేషణసామ్యాదాననస్యావగతౌ 

సమాసో క్షిః, ఆహోస్విత్ ముఖనై ర్మల్య పస్తావాత్ అ్మపస్తుత పశంసా. 

ఇతి సందేహాదయమేవ సంకరః. 

వ్యా, :- నయనేతి నయనానన్దదాయి = న్మేతములకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే, 
ఏతత్ ఈ, ఇన్నోః బిమృమ్ = చందబింబం, (పసీదతి = పసన్నం అపు 

తూన్నది. నిరుద్దాశమ్=కప్పబడిన దిక్కులు గల, తమః = చీకటి, ఆధునాపి=. 

ఇప్పటికి కూడ, అవిశీర్ణమ్ = నశించలేదు. 

అ(లేతి :- ఇక్కడ కా మోద్దీపక మైన కాలం వచ్చింది అనే విషయాన్ని 

మరొక భంగిలో చెప్పడం చేత పర్యాయోకాలంకార మా, లేక ముఖాన్ని చంద 

బింబంగా అధ్యవసానం చేయడంచేత, అనగా ముఖాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని 

“'చందబింబం' అనడం౦చెత, ఆతిశయోక్యలంకారమా, లేదా 'ఏతత్' అనేదాని. 

చేత ఎదురుగా ఉన్న ముఖాన్ని నిర్దేశిస్తూ దానిమీద చందబింబత్వాన్ని ఆరో" 

పించడంవల్ల రూపకాలంకారమా లేదా ఈ ముఖమూ చందబింబమూ కూడ. 

పసన్నం అవుతున్నాయి అని [చెప్పడంచెత (ఒకటి (పకృతము. మరొకటి అష 

కృతము కాగా) దీపకాలంకారమా, లేదా (రెండూ (పకృతాలో అ(పకృతాలో 

ఆవడంచేత) తుల్యయోగితాలంకారమా, (పదోషసమయంలో, విశేషణసామ్యం 

వల్ల ముఖం స్పురించడం చెత సమాసో క్యలంకార మా: లేదా పసుతమైన ముఖం: 

యొక్క. నై ర్మల్యాన్ని (పస్తావించడంవల్ల ఆపస్తుత పశంసయా అని ఆనేక. 

ఆలంకారాలసందేహం ఉండడంవల్ల సంకరం. 

వృ. యత తు న్యాయదోషయోరన్యతరస్యావతారః త్మ. 

ఏకతరస్య నిశృయాత్ న సంశయః. న్యాయశ్చ సాధకత్యమ్ ,. అను. 

కూలతా. దోషో౭ఒపి బాధకత్వమ్. |ప్రతీకూలతా., తత 
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“సౌభాగ్యం వితనోతి వ క్రశశినొ జోత్స్నేవ హాసద్యుతిః” 

ఇత్యత ముఖ్యతయా ఆవగమ్యమానా హాసద్యుతిర్వ శ్ర? ఎవానుకూల్యం 

భజతే ఇత్యుపమాయాః సాధకమ్, శశిని తున తథా (పతికూలేతి 

రూపకం పతి తస్యా ఆబాధకతా. 

వ్యా. య, జేతి :- ఎక్కడ న్యాయదోషాలలో ఏదో ఒకదానికి (వవేశం 

ఉంటుందో, అక్తడ అనగా న్యాయం కాని, దోషం కాని ఉన్నప్పుడు, ఒక దానిని, 

(ఒక అలంకారాన్ని )నిశ్చయించడ ౦ వల్ల సంశయం ఉండదు. న్యాయం ఆనగా సాధిం 

చడం, ఆనగా ఆఆలంకారానికి అనుకూలంగా ఉండడం.దోషం ఆనగా బాధక త్యం. 

ఆనగా ఆ ఆలంకారానికి (పతికూలంగా ఉండడం, “వ క్రంశశియొక్క హాసద్యుతి 

వెన్నెలవలె సౌభాగ్యాన్ని కలిగిస్తూన్నది” అనే చోట ముఖ్యంగా కనబడే హాసద్యుతి 

వ క్ర)ం విషయంలోనే ఆనుకూల్యాన్ని పొందింది కాబట్టి ఇది ఉపమకు సాధకం. 

ఆయితే చందుని విషయంలో ఆ విధంగా |పతికూలం కాదు కాబట్టి రూపకాన్ని 

గూర్చి ఆది బాధకం కాదు, 

పై శ్లోకపాదంలో “ప క్రఫికశినః అన్నప్పుడు “ముఖమే చందునియొక్క” 

అని రూపకం (గహించాలా, “చందుని వంటి ముఖంయొక్క” ఆని ఉపమా 

లంకారం [గహించాలా అని సందేహం. “హాసద్యుతి, ఆనగా నవ్వుయొక్క కాంతి, 

సౌందర్యాన్ని వి సరింపచేస్తున్నది” అని చెవ్పడంచేత హాసద్యుతి _వధానంగా కన 

బడుతుంది హాసం అనేది ముఖానికే యుక్తం గాన ముఖానికి |పాధాన్యం వచ్చే 

టట్లు ఉపమాలంకారమే ; (గహించాలి. ఈ విధంగా ఇక్కడ “హాసద్యు గతిలో అనేది 

ఉపమాసాధకం అని అర్థం, అయితే ముఖమే చందుడు అని రూపకాలంకారం 

గహించి చందునికి (ప్రాధాన్యం ఇవ్వడానికి ఇది, హాసద్యుతి, ప్రతికూలం కాదు, 

ఏదో విధంగా, లక్షణచేత, “వికాసకాంతి' అని ఆర్థం చెపితే. చందుడికి అన్వ 

యిస్తుంది కదా. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక అలంకొరం విషయంలో ఆనుకూల్యం 

ఉన్నా మరొకదాని విషయంలో పాతి కూల్యం లేదు. ఆనుకూల్యాన్ని పట్టి ఉపమా 

లంకార మే |గహించాలి. 

థో “వ నా తవ సత్యయం యదపరః శీతాంశురుజ్బ మృత” 
౧ నా జ్ 

ఇత్య|త అపరత్వమిన్హోరనుగుణం, నతు వక్త౦స్య (పతికూలమితి 

రూపకస్య సాధకతాం పతివద్యతే న తూసమాయా బాధకతామ్. 
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“ఈ లాజ నారాయణం లక్ష్మీస్వామాలి జతి నిర్భరమ్”” 577 
అణాల a 

ఇత్య|త పునరాలిజనముపమాం నిరస్యతి, సదృశం |వతి పర 

(పియసీ[పయు కస్య ఆలిజ్ఞనస్య అసంభవాత్, 

వ్యా. వ కేనా ఇతి :. ఇది రత్నా వశిలో సాగరికతో రాజు ఆంటూన్న 

మాటల సందర్భంలోని శోకం తృతీయ పాదం. 

“క్రిం పద్మస్య రుచింన హని నయనానన్దం విధ త్తే నకిం 

వృద్ధిం వా రష కితనస్య కురుతే నాలోకమా[ తేణ కిమ్, 

దర్చః స్యాదమృతేన చేదిహ తవాష్య స్తే్యేవ విమ్బాధరే,” 

ఆని పూర్తి శ్లోకం, "(నీ ముఖచందుడు) పద్మకాంతిని నశింప చేయడం 

లేదా ? నేతాలకి 'ఆనందం కలిగించడం లేదా? చూడగానే మన్మథవృద్ధి 
చేయడంలేదా? నీ ముఖచందుడు ఉంటూండగా ఈ రెండవ చం| దుడు 
ఎందుకు విజృంభిస్తున్నాడు. అమృతంచేత గర్భం ఆయితే అది నీ బింబాధరంలో 

మాతం లేదా ?"” అని దీని భావం. 

వ క్ష9మే చం దుడు' ఆని రూపకాలంకారం ఆంగికరించడానికి ఇక్కడ 

“అపరళి (మరియొక) అనే పదం అనుకూలం. చంద్రునికి పాధాన్యం వచ్చే 
రూపకాలంకారం చెపితేనే ఈ చందు డుండగా “ఆ మరొక చందుడు ఎందుకు 
విజృంధిస్తున్నాడు ఆనడం యు కంగా ఉంటుంది. అయితే “చందునివంటి 
ముఖరి అని ఉపమాలంకారాన్ని బాధించదు. “చం(దునితో సమానమైన ముఖం 
ఉండగా ఆ చ౦ందుడు ఎందుకు” అని ఏదో విధంగా సమర్థించవచ్చును కదా? 

“అక్షి రాజనారాయణుడ వై న నిన్ను గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకుంటూన్న ది” 
అన్నప్పుడు “రాజనారాయణం' అనేది రాజే నారాయణుడు అని రూపక మా, 
లేక నారాయణునివంటి రాజు ఆని ఉపమయా అని సందేహం. పోలిక ఉన్నంత 
మ్మాతంచెత వర ప్రేయసి ఒకనిని ఆలింగనం చేసుకొనదు. “లక్ష్మీః ఆలిజ్లతి' 
అని చెప్పడం డేత లక్ష్మి నారాయణుణ్లే ఆలింగనం చేసుకుంటుంది కాబట్టి నారాయణు 
నికి |పాధాన్యం వచ్చే రూపకం అంగీకరించాలి. ఆలింగనం ఇక్కడ ఉపమా 
బాధకం,. 
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శో॥ “పాదామ్సుజం భవతు నో విజయాయ మజ, 
గా జ 

మజ్లీరశిక్ఞాత మనో హర మమ్బికాయాః” 578 

ఇత్యత మజ్జీరశిక్టోతమ్ అమ్బుజే (పతికూలమ్, ఆసంభవాత్; 

ఇతి రూపకస్య బాధకం; న తు పాదేఒనుకూలమిత్యుపమాయాః సాధక 

మభిదీయతే. విధ్యుపమర్దినో బాధకస్య తద పేక్షయా ఉత్కటత్వేన 

|పతివ తే. ఏవమన్యతాపి సుధీభిః పరీక్ష్యమ్. 

వ్యా. పాదామ్బుజమితి :., 

“ఆననమన్గరపురందర ము క్రమాల్యం, 

మౌలా హరెన నిహితం మహిషాసురస్య” 

అనేది ఈ శ్లోకానికి పూర్వార్ధం, ఈ శోకం ధర్మా చార్యవిర చిత మైన 

'పంచ సవి” అనే దేవీస్తుతికావ్యంలోనిది. “ఆనందంతో మందుడై న (పూర్తిగా 

నిండిన) ఇం(దునిచెత పూజార్గమై విడవబడిన (ఉంచ బడిన) పుష్పమాలలు 

కలది, బలాత్కారంగా మహిషాసురుని కిరస్సుపైన ఉంచబడినది, నూపురాల 

మధుర మైన ధ్వనిచేత మనోహరమూ అయిన ఆంబిక పాదాంబుజం మీకు విజయ 

మును ఇచ్చుగాక” అని దిని భావం. 

ఇక్కడ మంజీరశింజితం పద్మానికి |పతికూలం. దానిలో ఇది ఉండదు 

కదా? అందుచేత “పాదమే అంబుజము” అని అంబుజానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే 

రూపకం అంగికరించకూడదు, ఇది రూపకానికి బాధకం. ఆయితే “మంజీర 

శింజితం' పాదానికి అనుకూలం ఆవడంచేత పాదానికి పాధాన్యం ఇచ్చే ఉపమకు 

అనుకూలం అని చెప్పకూడదు. ఎందుచేత ననగా-విధిని, వాదమునందు అంబుజ 

త్వారోపాన్ని, విమర్దించే, బాధించే, బాధకం, సాధకంకంచె బలీయంగా, కొట్ట 

వచ్చినట్టు ముంగుగా కనబడుతుంది. “మంజీరశింజితం చెప్పబడింది కాబట్టి 

ఇక్కడ రూపకం కుదరదు” అనే బాధకం ముందుగా కనబడిన తరవాత ఉపమా 

సాధకత్యం కనబడినా దాని కంత [పాధాన్యం లేను. రూపకత్యాగం బాధకాన్ని 

వె జరిగిపోతుంది అని భావం. ఈ విధంగా ఇతర స్థలాలలో కూడ బుద్ది 

మంతులు ఊహించుకొనవలిను. 
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ఆవ. మూడవ సంకర భేదాన్ని చెపుతున్నాడు- 

కా. స్ఫుటమేకడ్ర విషయే శబ్దార్థాలంకృతిద్వయమ్. 

వ్యవస్థితం చ. 

వృ. అభిన్నే ఏవ పదే స్పుటతయా యత్ ఉభావపి శబారాలంకారౌ” 

వ్యవస్థాం సమాసాదయతః సోఒప్యపర సంకరః. ఉదాహరణమ్. 

శో స్పష్టోల్లసత్కిరణ కేసరసూర్యబిమ్స 
గ 

వి సీరకరికమథో దివసారవిన్లమ్, 
వరి ౯9 

శి షాషదిగలకలాపముఖావతార 
౧౧లటలటట ద 

బద్దానకార మధుపావలి సంచుకోచ. గ్ర 

ఆత ఏకపదానుపవిష్టా రూపకాన్నుపాసా. 

వ్యా. స్పుటమితి ఫం ఏకత విషయే = ఒకళబ్దంలో, శజ్దార్థాలంకృతి. 

ద్వయమ్ = శదారాలంకారాల ద్వయం, స్పుటమ్ = స్పష్టంగా, వ్యవస్టితం చ= 
6 ఢి టట ర్చ 

ఉన్నది ఆనేది ఏది కలదో అది కూడ సంకరమె. 

అభిన్నే ఇతి ;. ఒకే- పదంలో శబ్దార్దాలంకారాలు రెండూ స్పష్టంగా: 

ఉనికిని పొంది ఉన్నట్టయితే (ఉంటి) ఆది కూడ మరొక సంకరం. ఉదాహరణం. 

స్పషోల్పసదితి వు. ఇది రత్నాకరుని హర విజయంలోని సంధ్యాకాల వర్ణన 

ఘటంలోని శోకం. అథో = అటుపిమ్మట, “సాషో.... .... కరిక మ్”-స్పష = 
టబ రా ఈ ట 

స్పషంగా, ఉల్లసత్ = (పకాశినూన్న, కిరణ కిరణా లనే, కేసర = కింజల్కాాలు 
టబ ఛా తీ 

గల, సూర్యబిమృ = సూర్యబింబం అనే, వఏవిసీరకరికమ్ = పదదెన కరికం. 
రా ౯౧ ఈ ణి 

(పుష్పం మధ్యలో ఉన్న దుద్దు) గల, “శిషా అ జల అపలి”_శిష్ట = కలసిన, 

అష్టదిగ్రల = ఎనిమిది దిక్కు లనే దళముల, కలాప = సముదాయముయుక్క_, 

ముఖ= అ గభాగమునందు, అవతార అవరతరించడంచేత, బద్ద ==బంధింపబడిన, 

అనగా అష్టదిగ్గ లములమీద వ్యాపించిన, ఆన్గకార = అంధకారం ఆనే, మరుపావలి. 

ఉకుమ్మెదలృసముదాయం గల, దివసార విన్దమ్= పగ లు అనే పద్మం, సంచుకోచ.. 

= సంకోచించెను. 
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ఆ|తేతి :- ఇక్కడ రూపకానుపాసలు ఒకే పదంలో, 'కిరణకేసర” 

m B 9 t ఇక ఇల్ల 

సూర్యబిమృ వి స్తర్ణకర్హిక దిగ్రలక లాప అనే ఒకొక్క పదంలో కలిసి 

ఉన్నాయి. అందుచేత సంకరం. 

కా. తెనాసౌ (తిరూపః పరికి ర్రితః. 141 

వృ. తదయమను[గాహకతయా, సందేహేన, ఏకపద పతిపాద్య 

తయా చ వ్యవస్థితత్వా త్తిపకార ఏవ సంకరో వ్యాకృతః. |పకారాన్ల 

రేణతు న శక్యో వ్యాకర్తుమ్; ఆనన్వాత్తత్ |పభేదానామితి. 

వ్యా. లేనేతి :_ తేన= ఈ విధానం చేత, అసౌ=ఈ సంకరం, |తిరూపః 

= మూడురూపాలు కలదిగా, పరికీ రితః చై చెప్పబడింది, 

తదితి ;_. ఈ విధంగా అను[గాహ్వ్యాను[గాహక భావం చేత, సందేహంచేత, 

ఏక పద (పతిపాద్యత్వంచేత నిశ్చితమెై ఉండడంవల్ల మూడు (పకారాలే గలా 

సంకరం (పతిపాదించ బడింది. దీని (పభేదాలు అనంతములుగా ఉంటాయి. అందు. 

చేత దీనిని మరొక వకారంచేత నిరూపించడం శక్యం కాదు. 

వృ. (పతిపాదితాః శబ్దారోభయగతత్వేన తై ఏవిధ్యజుషో ఒలజ్కా- 

రాః. కుతః పునరేష నియయో యదేతాషాం తుల్యేఒపి కావ్యశో భాతిశయ హే 

తుత్వే కశ్చిదలంకారః శబ్దస్య, క శ్చిదర్శస్య కశ్చిచ్చోభయస్య ఇతి చేత్ _ 

ఉ క్రమత, యథా కావ్యే దోషగుణాలంకారాణాం శబ్దారోభయగతత్వేన. 

వ్యవస్థాయామన్వయవ్యతి రెకా వేవ (పభవత :. నిమితా నర స్యాభావాత్. 

తతశ్చ యో౭లంకారః యదీ యాన్యయవ్యతి రేకావనువిధ తే స తద 

లంకారో వ్యవస్థాప్యతే ఇతి. ఏవం చ యథా పునరు కవదాభాసః. 

పరంపరితరూపకం చ ఉభయోర్భావాభావానువిధాయిత యా ఉభయా' 

లంకారౌ తథా శబ్ద హేతుకార్థాన్తర న్యాసప భృతయోఒపి (దష్టవ్యాః- 

అర్థస్య తు వె చిత్యమ్ ఉత్క-టత యా (పతిభాసతే ఇతి వాచా 

లంకారమధ్యే వస్తుస్థితి మన పే క్షైవ లశ్నితాః, 

యో౬ఒలంకారో యదా! శిత: స తదలంకార ఇత్యపి కల్పనా 
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యామ్ అన్నయవ్యతిరేకావేవ సమ్మాళశయితవ్యా. తద్మాశయమ న్తరేజ 

విశిష్ట స్యా శయా శ్రయిభావస్య ఆభావాదిత్యలంకారాణాం యథో క్షనిమి త్ర 

.ఏవ పరస్పరవ్యతి రేకో జ్యాయాన్. 

వ్యా. |పతిపాదితాః ఇతి :.. కొందరు ఈ వాక్యాన్ని సంకర భేదాలను 

పరిగణించడం శక్యం కాదు అన్న వెనుకటి వాక్యంతో సమన్వయించి ఏమేమో 

(వాకారు. ఆది యు కంగా కనబడదు. ఈ [భ్రాంతికి నాగేవని ఉద్ద్యోతం కారణం 

అని తోస్తుంది. “అనన్హ్యా త్తద్బెదానామ్ ఇతి" అనె దానితో సంకరాలంకారవిషయం 

పూర్తి ఆయిపోయింది. ఇప్పుడు అలంకారస్యరూపనామధేయాదుల నిర్ణయంకోసం 

మరొక ఘట్టాన్ని ఈ వాక్యంతో [పారంభిస్తున్నా డని చెప్పడం యుక్తం. 

శబ్బగత ములు, అర్హగతములు , ఉవయగతములూ అని మూడు విధాలైన 

అలంకారాలు ఇంతవరకు నవమదశ మోల్లాసాలలో చెప్పబడ్డాయి. (ఆళంక) 

ఇవన్నీ శభ్రార్ధరూప మైన కావ్యానికి శోభను కలిగించడంలో తుల్యములే అయి 

నప్పుడు ఒక అలంకారం శబ్దానికి ఆలంకారం అనీ, ఒకటి అర్థానికి అలంకారం 

అనీ, ఒకటి రెండింటికీ అలంకారం అనీ ఈ నియమం ఎలా కుదురుతుంది ? 

(సమాధానం). కావ్యంలోని దోషగుణాలంకారాలలో కొన్ని శబ్దగతా అనీ, కొన్ని 

'ఆర్థగతాలసీ, కొన్ని ఉభయగతా లనీ వ్యవస్థ ఏర్పరచడానికి అన్వయవ్యతి రేకాలే 

ఉపకరిస్తాయి; మరొక ఉపాయం ఏదీ లేదు ఆని వనక శ్రేషాలంకారంలో చెప్పే 

ఉన్నాం. అందుచేత ఏ అలంకారం విషయంలో, (శబ్ద-ఆర్గ_శ బ్లార్థో భయాలలో దేని 

అన్వయవ్యతి రేకాలు కుదురుతాయో ఆ అలంకారం దానికి సంబంధించినది అని 

వ్యవస్థ చెయ్యబడుతుంది. “పునరు క్రవదాభాస' *“పరంపరితరూపకం” ఈ రెండు 

'అలంకారాలూ కూడ శ ద్దార్ధాల రెండింటి భావాధావాలను, అనగా అన్వయవ్యతి 

రేకాలను, అనుసరించి ఉండడం చేత వాటిని ఏ విధంగా ఉభయాలంకారాలు అని 

ఆన్నామో ఆదే విధంగా ఆర్థాలంకారాలుగా చెప్పిన ఆర్హ్జాంతరన్యాసం మొదలైన 

కొన్ని ఆలంకారాలను కూడా ఉభయాలంకారాలు అనడమే న్యాయం. 

“ఉత్పాదయతి లోకన్య పీతం మలయమారుత;, 
నను దాక్షిణ్యసంపన్నః సర్యన్య భవతి ]పియ్య” 

“మలయమారుతం లోకానికి ప్రీతిని కలగ చేస్తుంది. దాక్షిణ్యసంపన్నుడు 
ఆందరికీ పియుడు అవుతాడు కదా ?” 
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ఇది అర్జానరన్యాసానికి ఉదాహరణం. “దాక్షిణ్య'శ బ్దానికి దక్షిణానికి. 

సంబంధించినది, దాక్షిణ్యం, ఆనగా మంచితనం, ఆని రెండర్జాలు ఉండడంచేత 

“మలయమారుతం అందరికీ |పీతిని కలిగిస్తూన్న ది" అనేదానినిదాక్షిణ్యసంపన్నుడు 

అందరికీ ఇష్టుడు అవుతాడు కదా' అనే వాక్యంచేత సమర్థించడం కుదిరింది. 

ఇక్కడ “దాక్షిణ్య శబ్దం పరివృ త్యసహం. దాన్ని తీసి మరొక పదం వేస్తే ఈ 

నమర్థనం కుదరదు. ఆందుచేత ఇక్కడ ఆరాంతర న్యాసం దక్షిణశబ్దాన్వ యవ్యతిరే 

కానువిధాయిగా ఉంది. కొన్ని చోట్ల అలా లేకపోవచ్చు. అందుచేత దీనిని 

'ఉభయాలంకారం” అనాలి. వెనుక నవమోల్హాసంలో ఉదాహరించిన “సకలకలం 

పుర మేతజ్ఞాతం సంతి సుధాంకుబిమృమివి ఇత్యాదులలో ఉపమ పరివృ త్య 

సహ మైన “సకలకల” శబ్దంమీద ఆధారపడి ఉంది. అందుచేత ఉపమాలంకారం 

కూడా ఉభయాలంకారం అని చెప్పాలి. కాని ఆలా చెప్పడం లేదు. వీటి 

అన్నింటినీ యథార్డస్థితిని పరిగణించకుండా ఆర్జాలంకారాలు అంటున్నాం. దీనికి 

కారణం ఏమి టనగా వీటిలోని శబ్ద వెచిత్యం కంటె అర్థ వైచి త్యం ఊఉత్కటంగా, 

అత్యధికంగా, స్పురించ డం. 

ఏది శబ్రాలంకార౦, ఏది అర్థాలంకారం, ఏది ఉభయలంకారం అని నిర్ణ 

యించడానికి ఆశయాాశయిభావాన్ని పట్టి చూడాలి; అన్వయవ్యతిరేకాలు 

ఇందుకు ఉపయోగించవు అని కొందరి అభ్మిపాయం. అనగా ఏ అలంకారం 

శబాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుందో, అది శబాలంకారం. ఆరాన్ని ఆశ్రయించి 
(a (గ ® 

ఉండేది ఆర్జాలంకారం, రెండింటినీ ఆశ్రయించి ఉండేది ఉభయాలంకారం అని 

వీరి ఆభి పాయం. దీనికి సమాధానం ఏమనగా.ఆ|[శయా శయిభావం నిర్ణయించ 

డానికి కూడా అన్వయవ్యతిరేకాలు ఉపయోగించాలి. ఆన్వయవ్యతిరేకా లనగా 

ఏమిటి? ఈ శబ్దం లేదా అర్ధం ఉంచే ఈ అలంకారం ఉంది; ఇది లేకపోతే ఇది 

లేదు అనికదా అన్వయవ్యతి రేకా లనగా ? ఇదే ఆ,శయా శయి భావాన్ని నిర్ణ 

యిసుంది. ఆందుచేత అన్వ యవ్యతి రేకాలను పట్లి కాబత్వార త్వాదులను నిర్ల 
అవ్ అ ది థి ణి 

యించాలి అని అంగీకరించి దీన్నిబట్టి వివిధాలంకాలంకారాల మధ్య పరస్పరం 

బేదం అని చెప్పడ మే యు కం. 

ఆయా శ్రయిభావాన్ని చెప్పినవాడు రుయ్యకుడు. ఆ మతాన్నే ఇక్కడ 

నిర్దేశించడం జరిగిందని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు వాశారు. దీనిని పట్టి మమ్మటుడు 
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రుయ్యకుని తరవాతవా డని కొందరి అభిపాయం. నిజానికి ఇది ఉద్భటా 

చార్యుని కావ్యాలంకారసార సంగహంలో కూడా పతిపాదించబడింది. అందుచేత 

చానినే ఇక్కడ నిర్దేశించడం జరిగిం దని చెప్పడం యుక్తం, ఇతర పమాణాల 

చేత రుయ్యకుడు మమ్మటునికి అర్వాచీను డని నిక్చితంగా చెప్పవచ్చు. ఈ 

ఘట్టంలో రుయ్యకుని మత మె నిర్దేశించబడి నట్టు చెప్పినా మమ్మటునికి ఆర్వావీ 

నత్వం రాదు. పరికరాలంకారంవర కే మమ్మటుడు కావ్యపకాశ [వాకా డనీ 

తరవాత భాగం అల్రటుడు పూరించడా డనీ విశ్వసనీయ మైన సంప్రదాయం ఉంది. 

ఈ భాగం (వాసిన అల్పటుడు రుయ్యకునికి అర్వాచీనుడు కావచ్చును. 

అవ. [పాచీనాలంకారికులు కొన్ని అలంకారదోషాలు చెప్పినారు కదా; 

మీరు ఎందుకు చెప్పడంలేదు అని ఆశంకించుకొని ఈ దోషాలు దోష [పకరణంలో 

చెప్పిన దోషాలలో ఆంతర్గ తాలవుతాయి, అందుచేత వేరుగా చెప్పవలసిన పని 

లేదు అని అంటున్నాడు. 

కా. ఏషాం దోషా యథాయోగం సంభవనో=_పి కేచన, 

ఉ క్రేష్వన్తర్భవనీతి న పృథక్ (పతిపాదితాః, 142 

వృ. తథాహి :- అనుపాసస్య పసిద్ద్య భావః, వైఫల్యమ్, వృత్తి 

విరోధ ఇతి యే [తయో దోషాః తే (పసిద్దివిరుద్దతామ్, అపుష్టారత్వమ్, 

(పతికూలవర్హ తాం చ యథా[కమం న వ్యతిక్రామన్లి, తత్స్యభావత్యాత్. 

[క మణోదాహరణమ్- 

వ్యా. ఏషామితి :. ఏషామ్ = ఈ ఆలంకారాలయొక్క, కేచన = కొన్ని, 

దోషాః==దోషాలు, సంభవనః అపి = సంభవిస్తున్న కూడ, ఉకేష == చెప్పబడిన 

దోషాలలోనే యథాయోగమ్ = యథాసంథభవంగా, అన్న్రర్భపనీతి హై అంతర్భావం 

చెందుతాయి గాన, పృథక్ == వెరుగా, న [పతిపాదితాః = (పతిపాదించ బడలేదు. 

తథాహీతి :. అది యుక మే కదా. (వసిద్ధ్యభావం అనగా (పసిద్ది లేక 

పోవడం, వైఫల్యం ఆనగా చమత్కారాన్ని కలిగించక పోవడం, వృతి విరోధం 

“అనగా ఉపనాగరికాదివృత్తులకు విరోధం ఆనే ఏ మూడు అను[పాసదోషాలు చెప్ప 
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బడ్డాయో అవి వరసగా (పసిద్ధివిరుద్ద త్యం, అపుష్టారత్వం, పతికూలవర్గత్వం అనే 

దోషాలను అతి కమించవు; అనగా వీటి లోనే ఆ౦తర్షతాలౌతాయి, వీటి స్వభావం 

ఆ దోషాల స్వభావం ఒక టే. కమంగా ఉదాహరణలు ఎట్రనగా- 

ల క్రీ కార జి అ ది {9 అడ 
శో చక చ (3 పజ్క_ం హరిరపి చ హరీన్ ధూర్జటిర్భూర్ద్వజాాగా 

నకం నకత్రనాథోఒరుణమపి వరుణః కూబరా(గం కుబేరః, 

రంహః సంఘఃసురాణాం జగదుపకృతయేనిత్యయుక స్య యస్య 
5 త్రి వపసనో యే 9 స్రౌతిగ్రు (పస ఎడన్వహ మహి మరుచేఃసో ౬వతాత్స్యన్లనో వః 

వృ. అత కర్భృకర్మ[పతినియమేన స్తుతిః అనుప్రాసానురోధే 
నైవ కృతా న పురాణే తిహాసాదిమ తథా |ప్రతీతేతి పసిద్దివిరోధః. 

వ్యా- చక్రీతి ;. ఇది మయూరకవి రచించిన సూర్యశతకంలోని పద్యం. 

జగ దువకృతయే = జగ త్తుయొక్క._ ఉపకారం కొరకు, నిత్యయుక స్య = నిత్యమూ 

కట్టబడిన, సిద్దం చేయబడిన, యస్య=ఏ రథంయొక్క_, చ్యకారపంజ్లే-మ్ = 

చ|కముయొక ఆకుల పం క్తిని, అన్వహమ్ = (పతిరోజూ, పీతిపసన్నః సన్= 

(ప్రీతితో పసన్నుడై , చక్రీ = విష్ణువు, సొతి = స్తుతించునో , హరీన్ = గుద్దాలను, 

హరిరపి = ఇం దుడు స్తుతించునో, ధూర్జ్వజ్నాగాన్ = కాడిని, ధ్వజా[గాలను, 

ధూర్దటిః = శివుడు సుతించునో, అక్షమ్ = ఇరుసును, నక్ష తనాథః=చం( దుడు 

'సుతించునో, అరుణమపి = అరుణుణ్ణి, వరుణ: = వరుణుడు స్తుతించునో, కూబ 

రాగమ్ = కాడి కష్టే మధ్య దూలమును, కుబేరఃజ కుబేరుడు స్తుతించునో, 

సురాణాం సంఘః = దేవతాసముదాయం, రంహః = వేగాన్ని స్తుతించునో, సః= 

అట్టి, అహిమరుచేః = సూర్యునియొక॥_ , స్యన్దనః =రథం, వక మిమ్ములను, 

అవతాత్ రక్షించుగాక. 

అేతి :. ఇక్కడ కర్మకర్తల పతినియమంచేత, అనగా సుతి కియలో 

చ[కారపం కి కర్మ, చక్రి కర అనే విధంగా కర్మకర ల నిర్దారణ చేసి, వర్ణించిన 

స్తుతి అన్నుపాసను అనుసరించి మాతమే చేయబడింది గాని దీనికి పురాణేతిహాసా 

దులలో ఇట్టిది జరుగుతున్నట్టు (వసిద్దిలేదు గాన (వసిద్ధివిరోధం అనే దోషం, 
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'శో॥ భణ తరుణి రమణమనిరమానన్లస్యనిసున్లరేనుముఖి 
౧ టి 6 2 CoD 

యది సల్లీలోల్లాపిని గచ్చసి తత్ కిం త్వదీయం మె. 58! 

అనణురణన్మణి మేఖ లమవి రత శిజ్ఞా నమ్ఞామక్లోరమ్, 
పరిసరణమరుణచరణే రణరణకమకారణం కురుతే. 582 

వృ. ఆత వాచ్యస్య విచిన్న్యమానం న కించిదపి చారుత్యం 

(పతీయతే ఇత్యపుష్టార్హతెవానుపాసస్య వై ఫల్యమ్. 

వ్యా. భణేతి :. ఇవి రుదటాలంకారంలో ఉన్న శోకాలు. అనన్హస్యన్దిసున్ల. 

రేన్గుముఖి = ఆనందాన్ని (సవించే సుందర మైన చందుని వంటి ముఖం కలదానా! 

సల్టీలోల్లాపీవి= మంచి విలాసలతో మాటలాడేదానా! అరుణచరణే=ఎజ్ల్హని పాదాలు 

గలదానా? తరుణి = ఓ! తరుణీ! రమణమన్దిరమ్ = భర్భృగృహాన్ని గూర్చి, 

గచ్చసి యది = సీవు వెన్ళుచున్నట్టయిశే, అనణురణన్మణి మేఖలమ్ = అధికంగా 

ధ్యనిచేస్తూన్న మాణిక్యాల వడ్డాణం కలది, అవిరతశిజ్ఞా నమష్దామజ్జో రమ్ = ఎడ 

తెగకుండా ధ్వని చేస్తూన్న సుందరములైన ఆందెలు గలది అయిన, త్వదీయమ్. 

నీ సంబంధమైన, తత్ పరిసరణమ్ = ఆ నడక, మే=నాకు, ఆకారణమ్ = 

కారణం ఏమీ లేకుండానే, రణరణకమ్ = ఉత్కంఠను, కిమ్ = ఎందువలన, 

కురుతే = చేస్తూన్నది? 

అ చేతి వు ఇక్కడ ఆలోచించి చూడగా అర్జంలో ఏ కొంచెమూ కూడా 

సౌందర్యం కనబడడంలేదు. ఆందుచేత ఈ అనుపాసకు ఆపుష్టార త్వం అనే 

దోషం, 

వృ. 'అకుణోత్మ జయా” ఇతి అత శృజ్లారే పరుషవర్దాడ మృరః 

వూర్వోక్తరిత్యా విరుధ్యతే ఇతి పరుషాను ప్రాసోఒ|త పతికూలవర్గ తై వ 
వృత్తి విరోధః. 

వ్యా, ఆకుడ్జెతి:. చూ. 207వ శ్లోకం. ఇక_డ శృంగారరసంలో పరుష 

వర్ణాల ఆడంబరం వెనుక ( అష్టమోల్డా పంలో)చెప్పిన పద్ధతిలో విరుద్దంగా ఉన్నది 

గాన ఇక్కడ పరుషానుపాసరూవమైన ఈ వృ త్రిిరోధం, ఉపనాగరికావృత్తి 
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ఉపయోగించవలసిన చోట సరుషవృత్తీని ప్రయోగించడం అనే వృతి విరోధం 

[పతికూలవర్షత్వదోష మే. 

వృ. యమకస్య పాద త్రయగత త్వేన యమనమ్మపయుక్తత్వం 
దోషః. యథా- 

శో భుజజమ స్యేవ మణిః సదమా 
౧ ౧ 

(గాహావకీర్ణేన నదీ సదమ్మాః, 

దురన్నతాం నిర్ణయతో ఒపి జనోః 

కర్ల ని చేతః ప్రసభం సదమ్మాః. గ్ర8ిలి 
౦౨ 

వ్యా. యమక స్యేతి ఏ. యమకాన్ని మూడు పాదాలలో వచ్చేటట్టు నియ 

మించడం అ పయుకృత్వదో షం [కింద వస్తుంది. ఎట్లనగా. 

భు జజ్ఞమ స్యేతి = _ సదమాః == కపటంతో కూడినవాళ్ళు, సదమాః = 

మంచి కాంతి గల, జలవాచకా లన్ని ంటినీ తేజోరూపార్గంలో పయోగించడం 

అలవాటు, భుజజ్ఞమస్య == సర్పంయొక్క , మణిః ఇవ == మణి వలె, సదమ్బాః= 

మంచి నీరు గల, (గాహావకీర్ణా = మొసళ్ళతో సండిన, నదీవ = నది వలె, దురన్న 

తామ్ = చెడ్డ పరిణామం కలుగుటను, నిర్ణయతః అపి = నిర్ణయించినవాడైనా, 

జనోః = పురుషునియొక్క, చేతః = చిత్తమును, |పసభమ్ = బలాత్కారంగా, 

కర్షన్ని = ఆకర్షిస్తారు. 

వి. యమకం ఒకపాదంలో గాని, రెండు పాదాలలో గాని, నాలుగు 

పాదాలలో గాని కవ్మిపయోగాలలో ఉంది. కొని పాదతయంలో ఉండదు. “యమకం 

తు విధాతవ్యం న కదాచిదపి |తిపాత్” అని మూడు పాదాలలో యమకం నిషే 

ధించబడింది. అందుచేత ఇక్కడ అ పయుక్త్కత్వం అనే దోషం. 

వృ. ఉపమాయామ్ ఉపమానస్య జాతి పమాణగత న్యూనత్వమ్ 

అధికతా వా తాదృశీ అనుచితార్థత్వం దోషః. ధర్మాాశయ తు న్యూనాధి 

కత్వే యథాకమం హీనపదత్వమధిక పదత్వం చన వ్యభిచర తః, 

[క మేణోదాహరణమ్. 

10) 
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శా! చక్లాలెరివ యుష్మాభిః సాహసం పరమం కృతమ్, $584 

ళో వహ్ని స్సులిజ్ల ఇవ భానురయం చకాసి. క్ కిక 

A ఆయం పద్యాసనాసినశ్చ (క్రవాకో విరాజతే. 

యుగాదొ భగవాన్ వేధా వినిర్మిత్సురివ (ప్రజాః 586 

ఖో పొతాలమివ తే నాభిః సన్ కితిధరోపమౌ, 

వేణీదజ్ఞః పునరయం౦ కాలిస్టిపాతనంనిభః. 587 

వృ. అత చణాలాదిభిరుపమానె ; (పస్తుతోఒర్జోఒత్యర్ల మేవ కద a అ ఆని థి థి 
ర్థిత ఇతి అనుచితార్థతా. 

వ్యా. ఉపమాయామితి :. ఉపమాలంకారంలో జాతిని పట్టి గాని, [వమా 
ణాన్ని పట్టి గాని ఉపమానం న్యూనంగా ఉండడం, లేదా ఈ రెండింటిని పట్టి 
ఆధికంగా ఉండడం అనుచితార్గత్వదో షం అవుతుంది. సామాన్య ధర్మంలో ఈ 
న్యూనత్వ-ఆధికత్వాలు ఉంటే అవి క్రమంగా హీనపదత్వం అధికపదత్వం అనే 
దోషాన్ని దాటివెళ్ళవు. అనగా ఆ దోషాలు అవుతాయి. [కమంగా ఉదాహరణలు. 

చణ్డాలెః ఇతి :. “మీచేత చండాలులచేత వలె గొప్ప సాహసం చేయ 
బడింది”. 

వి. ఇక్కడ ఉపమానం జాతిచేత ఉపమేయం కంచె న్యూనం గాన 
అను చితార్హత్వదోషం. 

వహ్నీతి వు “ఈ సూర్యుడు నిప్పు నెరసు వలె _పకాశిస్తున్నాడు”. 

వి. ఇక్కడ ఉపమానం వమాణంచేత ఉపమేయంకం'ె న్యూనంగా 
ఉన్నది గాన అనుచితార్దత్వదోషం. 

ఆయమితి ;._ “పద్మాసనంమీద కూర్చొని ఉన్న ఈ చ[కవావాకం యుగ 
(ప్రారంభంలో [ప్రజలను నిర్మింపద లసూన్న (బహ్మ దేవుడు వలె (వకాశిసున్నది”. 

వి, ఇక్కడ ఉపమానం ఉప మేయంకంచె జాతిచేత చాల అధిక మైనది 
గాన పూర్వో కదోషమే, 
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పాతాలమితి :_ “నీ నాభి పాతాలం వలె ఉంది. స్తనాలు పర్వతాల వలె 

. ఉన్నాయి. ఈ దండం వలె పొడవైన జడ యమునాజలపాతం వలె ఉన్నది”. 

వి. ఇక్కడ ఉపమానాలు [పమాణంచేత ఉపమేయాలకంచె చాలా పెదవి 
టి 

గాన పూర్వో కదోషమే. 

అ|తేతి :. ఇక్కడ పస్తుతమైన అర్థం, చండాలాద్యుపమానాల చేత 

పూ రిగా తిరస్కరించ బడిపోయింది, వెడ గొట్టబడింది. అందుచేత ఆను చితార్గ త్వం 

ఆనే దోషం. 

అవ. ధర్మాితమైన న్యూనత్వం హీనపదత్యంలో అంతర్గతం "అని 

- చెప్పడానికి ఉదాహరిస్తున్నాడు. 

శో; స మునిర్లాజ్బోతో మౌజ్ష్యా కృషాజినపటం వహాన్, 
౧ ౧౧ జి =) 

వ్యరాజన్నిలజీమూత భాగా శ్లిష్ష ఇవాంశుమూన్. 588 
౧టబ 

వృ. ఆతోపమానస్య మౌజ్లీస్థానీయః తడిల్చక్షణః ధర్మః కేనాపి 

పదేన న పతిపాదిత ఇతి హీనపదత్వమ్. 

వ్యా. మౌష్ట్యూ = ముంజగడ్డి మొల్మతాడుతో, లాజ్బోతః == చిహ్నితు డైన, 

కృష్ణాజినవటమ్ = కృష్ణాజినం అనే వస్తా౦న్ని, వహన్ = ధరిస్తూన్న, సః మునిః 
= ఆ మునిః, నీలజీమూ తభాగాళ్టిష్టః = నలిని మెఘఖండంతో కూడిన, ఆంకు 

మానివ = సూర్యుడు వలి, వ్యరాజత్ = (పకాశించెను. 

అ(తేతి:. ఇక్కడ ఉపమేయ మైన మహర్షితో సంబంధించి ఉన్న మౌంజికి 

పతిగా ఉపమానానికి సంబంధించి మెరుపు అనే ధర్మం చెప్పాలి. కాని ఏ పదం 

చేతా కూడ అది చెప్పబడలేదు; అందుచేత న్యూనపదత్వం అనె దోషం. 

అవ, ధర్మా|శిత మైన ఆధికత్వం అధికవదత్వంలో ఆంతర్గ తం అని చెప్ప 

'డానికి ఉదాహరణం చూపుతున్నాడు. 

శో స పీతవాసాః ప్రగృహీతశార్దో 
NM 

మనోజ్ఞభీమం వపురాప కృష్ణః, 
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శత (హ దెన్ద్రాయుధ వాన్నిశాయాం 

సంసృజ్యమానః శశినేవ మేఘః. 589 

వృ. అత ఉపమేయస్య శజ్ఞాదేరనిర్దేశే శశినో గహణమతి 

రిచ్యతే ఇత్యధిక పదత్వమ్. 

వ్యా, స ఇతి :- పీతఠతవాసాః == పచ్చని వస్త్రం కలవాడు, [పగ్భృహితళార్థః 

=|గహింపబడిన కార్ జధనస్సుక లవాడూ అయిన, సః కృష్ణః=ఆ కృష్ణుడు, శత 

|హదేనాయుధ వాన్ = మెరుపు ఇందధనస్ఫూ కల, నిశాయామ్ = రాత్రియందు, 

శకినా = చం|దునితో, సంసృజ్యమా నః = కలుసూన్న, మేఘః ఇవ = మేఘం: 

వలె, మనోజ్ఞభీమమ్ = మనోహరమూ, భయంకరమూ కూడా అయిన, వపుః = 
శరీరమును, ఆవ = పొందెను. 

అ|తేతి ఫు ఇక్కడ ఉపమేయ మైన శంఖాదికం చెప్పనప్పుడు ఉపమాన 

కోటిలో చం దుణ్జి చెప్పడం అధికం అవుతుంది. ఆందుచేత ఇక్కడ అధిక 

పదత్యదోషం. 

వి. పీతవస్తారినికి పతిగా మెరుపు, శార్జ్లానికి ప్రతిగా ఇంద ధనస్సు 
చెప్పబడాయి. శ్రీకృషడు శంఖంధరించాడు ఆని కూడా చెప్పి ఉన్నట్లయితే. 

a అల ధా 

ఉపమానకోటిలో చం దుణ్ణి చెప్పడం యుక మే. ఉపమేయకోటిలో శంఖం చెప్పక 

ఫోవడంచేత ఇది ఆధికపదత్యం అని భావం. 

వ. లిజవచనభేదోఒపి ఉపమానోపమేయయోః సాధారణం. 

చేత్ ధర్మ మన్యరూపం కుర్యాత్ తదా ఎఏకతరస్యైవ తద్దర్మసమన్వయా 

వగతేః సవిశేషణ-స్యైవ తస్య ఉపమానత్వముప మేయత్వం వా (పతీయ. 

మానేన ధర్మేణ (పతీయతే ఇతి (పక్రాన్సస్యార్గస్య స్పుటమనిర్యాహాదస్య, 

భగ్నపకమరూపత్యమ్. యథా- 

ళో॥ చినారత్నమివ చ్యుతోఒసి కరతో ధిజ్మనభాగ్యస్య మే. 
Me) అవి యల 

ళో సక్తవో భకితా దేవ శుద్ధాః కులవధూరివ. 891 
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లిబ్లేతి:- ఉపమానోపమేయాల లింగవచనఖేదం కూడా సాధారణధర్మాన్ని 

మరోవిధంగా చేసినట్టయితే ఆ ధర్మం ఏదో ఒకదానికే అన్వయిస్తుంది. ఆప్పుడు 

[పతీయమానధర్మాన్ని పురస్కరించుకొని సవి ౪షణ మైనదాని కే ఉపమానత్వం 

కాని ఉపమేయత్వం కాని [పతీతం అవుతుంది కాబట్టి పారంభించిన విషయాన్ని 

స్పష్టంగా నిర్వహించక పోవడం వల్ల భగ్న|పకమరూవం అవుతుంది. 

వి. ఉపమానోపమేయాలు వేరు వేరు లింగాలలో కాని, వచనాలలో కాని 

ఉన్నప్పుడు సమానధర్మం వాటికి ఒకే విధంగా అన్వయించదు. ఉదాహరణకి 

“చన్ద్ర ఇవ ముఖం సున్టరమ్” అన్నప్పుడు ఉపమానమైన 'చంది శబ్దం పుం 
లింగంలోను ఉపమేయమైన “ముఖి శబ్దం నపుంసకలింగంలోనూ ఊన్నాయి. 

ఇక్కడ సాధారణధర్మవాచక మైన “సున్దరమ్! ఆనే పదం నపుంసకలింగంలో 

[పయోగించబడింది. “సున్టరమ్” అనేది సాధారణధర్మవాచకం ఆవడంచేత ఉప 

మానోపమేయవాచకాలు రెండింటితోను సమంగానే అన్వయించడం అవసరం. 

కాని ఇది సపుంసకలింగంలో ఉండడంచేత 'ముఖి శబ్దంతో మాతమే అన్య 

యిస్తుంది కాని చన్దంశబ్దంతో ఆన్వయించదు, అందుచేత ఇది కేవలం ముఖానికి 

చెందిన వి శషధర్మం వతె కనబడురుంది. చందశబ్దంతో కూడా అన్యయించడం 

కోసం దీని లింగాన్ని మార్చి ఏదో |శ్రమపడవలసి వస్తుంది. ఏ వసువెనా సవిశే 

-ఇఅంగానే, అనగా సామాన్యధర్మంతో హడినప్పుడే, ఉపమానం కాని ఉపమేయం 

కాని అవుతుంది. ఆందుచేత లింగవచనభేదాలు ఉన్నప్పుడు సామాన్యధర్మం ఒక 

"దానితో [పత్యక్షంగా అన్వయించడం, మరొక దానితో మార్పులూ చేర్పులూ 

చేయడం ద్యారా అన్వయించడం అనే క్రేశం ఉంటుంది కాబట్టి పారంభించిన 

విషయం స్పుటంగా నిర్వహించబడదు. ఈ విధంగా ఇది భగ్నపహ్మక మత్యదోషా 

నికి స్థానం ఆవతుంది. ఎట్లనగా. 

చినా ఇతి :_ “ఛి! మంద భాగుడనై న నా చేతిలోనుండి చింతామణి వలె 

జారిపోయినావు”. 

వి. ఇక్కడ ఉపమానవాచక మైన “చింతారత్న' శబ్దం నపుంసలింగంలో 

ఉంది. ఉపమేయం ఒక పురుషుడు. ఆందుచేత 'చ్యుతః' అనే సాధారణ. ధర్మ 

వాచకం పుంలింగంలో ఉన్నది. దీనికి ఉపమానవాచకంతో సరిగా అన్వయం 

కుదరదు గాన పెన చెప్పిన దోషం. 
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సక్తవః ఇతి :_ “దేవా! కుల స్రీ వలె శుద్దము లైన సకువులు (పేలాల; 

పిండి) భక్షింపబడ్డాయి”. 

వి. ఇక్కడ ఉపమానవాచక మైన 'కులవధూ” శబ్దం స్రీలింగంలో , ఏక 

వచనంలో ఉంది. ఉపమేయవాచక 'సక్షు శబ్దం పులింగబహువచనంలో ఉంది. 

'శుద్దాఃి అనే సామాన్యధర్మ వాచ కాన్ని “సక్షు' శబానికి అనుగుణంగా పుంలింగ 

బహువచనంలో పయోగించడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా అన్వ య క్లేశం 

ఉండడంచేత పెన చెప్పిన దోషమే. 

వృ. యత తు నానాత్వేఒపి లిజ్షవచనయోః సామాన్యాభిధాయి 

పదం స్యరూపభేదం నాపద్యతే న తతై ఏతాదృశదూషణావతారః, ఉభ 

యథాపి అస్య ఆనుగమక్షమస్వభావత్వాత్. యథా- 

శ్లో గుణె రనరె$ః (ప్రథితో రత్నెరివ మహార్లవః. 592 
ae) ర్ల కా యు ణం 

శో త ద్వేషో ఒసదృళశో ఒన్యాభిః త్రీ భిర్మధురతాభృత:ః, 
య 

దధతే స్మ పరాం శోభాం తదీయా వి[భ్రమా ఇవ. 588 

వ్యా. యత ఇతి :._ ఎక్కడ లింగవచనాలు వేరు వేరుగా ఉన్నా 

సామాన్యవాచక పదం స్వరూ పభేదాన్ని పౌందదో, అనగా సామాన్యధ ర్మవాచక 

పదం రూపంలో మార్పు ఉండదో ఆక్కడ ఆ పదం రెండింటితోనూ ఆన్వయించ 

డాసికి సమర్ష ౦ అయి ఉండడంచేత పెన చెప్పిన దోషం ఉండదు. ఎట్టనగా- 

గుణైరితి :. అనర్భ్యః= గొప్ప విలువ గల, రతె = రత్నాలచేత,.. 

మహారవః ఇవ = నుహాసము[దం వలి, ఆన రః — పూజ్యములె న, గుణెః=. 
లా యై కటా యానా 

గుణాల చేత, (పథితః == సిద్ది పొందినాడు. 

వి, ఇక్కడ ఉపమేయవాచక మైన “గుల శబ్దం పుంలింగంలోను ఉప. 

మానవాచక మైన 'రత్న' శబ్దం నపుంసకలింగంలోనూ ఉన్నా కూడ సాధారణ. 

ధర్మవాచక మైన “అన ర్ల్యైః'అనే తృతీయాబహువచనాంతపదం పుంనపుంసక లింగా. 

లకు రెండింటికి సమంగానే (మార్పుచేయకుండానే అన్యయిస్తుంది. ఆందు జేతు. 

లింగభేదపయుక మైన భగ్న(పకమత్యదోషం లేదు. 
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తద్వెష ఇతి :- మధురతాభృతః = మాధుర్యంతో నిండిన, తద్వేష! = 

ఆ పకృత నాయిక యొక వేషం, తదీయాః = ఆమెకే సంబంధించిన, మధురతా 

భృతః = మధురతాంన్ని ధరించు, విభమాః ఇవ = విలాసల వలె, అనాకిభిః = 

ఇతర లైన, స్ర్రీభిః = స్త్రీలతో (స్రీలవేషంతో), అసద్భశః = సదృశం కానిదై, 
విభమాల సతంలో కూడ అన్యుస్త్రీల విభమాలతో. అసద్భళః = సదృశములు 

కాని వె, పరామ్ = గొపు, గోథామ్ = శోభను, దధతే స్మ ధరిస్తూన్న ది. 

వి. ఇక్కడ 'తద్వేషః' అనేది ఉవమేయం. “విభమాఃి అనేది ఉపమానం. 

'అసద్భశః' “మధురకాభృతః' “దధతే' అనేవి సాదారణధర్మవాచకాలు. ఉపమే 
యోపమానాలకు పచనభేదం ఉన్నా కూడ ఈసా ధారణధర్మవాచకపదాలు రెండింటి 

తోను అన్వయించడాసికి వీలుగా ఉన్నాయి. 'ఆసదృశః' అనే దానికి “న సదృశః 

అని వ్మిగహం చెపితే ఏకవచనం. *న సద్భక్ అసద్భక్ ' కింబంతం. దీనికి బహు 

వచనం 'ఆసద్భృశః'. ఆచ 'మధురతయా భృతః' ఆనే వ్మిగహంలో ఏకవచనం. 

“మధ్రురతాం బిభరీ తి మధుర తాభృత్ ' దాని బహువచనం మధుర తాభృతః. క్వి 

బంతం. దధతే అనేది భ్వాదిగణంలో “దధ ధారణి ఆనే ధాతువుకు ఏకవచనం. 

“డుధాక్ ధారణపోషణయో:” అనే జుహోత్యాదిగణంలోని ధాతువుకు బహు 

వచనం. ఈ విధంగా సాధారణధర్మవాచకాలు మార్చు లేకుండా భిన్నవచనాలలో 

ఉన్న ఉప మేయోపమానాలతో ఆన్వయించడానికి వీలున్నది గాన పె దోషం లేడు 

అనీ అరం. 
ళు 

వృ. కాలపురుషవిద్యాదిభేదే.పి న తథా _పతీతిరస్థలితరూప 

తయా విిశాన్తి మాసాదయతీత్యసావపి భగ్నష్మకమతయైవ వా్యాప కి. 

యథా. 

లో అతిధిం నామ కాకుక్ఞ్రాత్ పు(తమాప కుమద్యతీ, 

పశ్చిమాద్యామినీయామాత్ (ప్రసాదమివ చేతనా. 584 

వృ. అత చేతనా [పసాదమాప్నోతి, న పునరాపేతి కాలభదః. 

వ్యా. కాలేతి ;- కాల-పురుష-విధ్యాదుల భేదం ఉన్నా కూడ ఆర్డ[పకీతి 

స్థాలిత్యం లేకుండా విశ్రాంతి పొందదు. అందువలన ఇది కూడా భగ్న ప్మక మతా 

దోషంతో వ్యాప్త మెనదే (కూడినదే) అవుతుంది. 
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వి. ఉపమాలంకారంలో భూతభవిష్యద్యర, మానకాలభేదం ఉన్నా, (పథమ 

మధ్యమ..ఉత మపురుషభేదం ఉన్నా, విధి మొదలైనవాటి భేదం ఉన్నా కూడ అర్ధ 

(వతీతిలో కొంత త్మొటుపాటు ఉంటుంది, అందుచేత కాలాదిఖేద స్థలాలు కూడ 

భగ్నప కమతాదోషంచేత ఆ్యకమింపబడే ఉంటాయి. ఎట్టనగా. 

ఆతిథిమితి :. రఘువంశంలో 17వ సర్గలోని శ్లోకం. కుమద్వతీ = 
కుముద్యతి, కాకుత్హాత్ = కుశునినుండి, చేతనా బుద్ది, పశ్చిమాత్ = 

చివరిదై న, యామినీయామాత్ = ర్మాతియొక్క, యామం (జాము) నుండి, (పసా 

దమ్ ఇవజ= (వనన్నత్వాన్ని వలె, అతిథిం నామజ ఆతిథి అనే పేరు గల, 

ప్యుతమ్ == పుత్రుణ్ణి, ఆప = పొందెను. 

అతేతి ;. ఇక్కడ- బుద్ది వర్తమానంలో కూడ (పసాదాన్ని పొందు 
తూన్నది. అంతేకాని 'ఫౌందినది' ఆని కాదు. ఆందుచేత కాలబేదం. 

ఏ. ఉపమేయ మైన కుముద్వతి ప్యుతుణి పూర్వం ఎప్పడో పొందింది. 

బుద్ది అయితే ఇప్పుడు కూడా |వసాదాన్ని పొందుతూనే ఉంది. అందుచేత 

ఉపమెయోసమానాలు భిన్నకాలాలకి సంబంధించినవి ఆవడంచేత భగ్నపక మత్య 

దోషం. 

శ్లో॥ (ప్రత్య(గ్రమజ్జనవిశేషవివి క్రమూ ర్తీః 
కౌనుమృరాగరుచిరస్ఫురదంశుకానా,, 
వి(భాజసే మకర కేతనమర్చయనీ, 

బాల(పవాలవిటప(ప్రభవా లతేవ. 595 

వృ. ఆత లతా వి భాజతే, నతు వి భాజసే ఇతి సంబోధ్య 

మాననిష్టస్య పర భాగస్య అసంబోధ్య మానవిషయతయా వ్యత్యాసాత్ 

పురుషభేద 8. 

[(పత్యగేతి:. రత్నావళినాటికలో వాసవదతతో రాజు అంటూన్న మాటలు. 

[పత్య్యగ్రమజ్జనవి శేషవివి క్రమూ ర్తిః = నూతనమైన స్నానవిశేషంచేత పరిశుద్ద మెన 
శరీరంకలదానవు, కౌసుమృరాగరుచిరస్సురదంజకానా ==. కుసుంభానికి (అదొక 

రంగు) సంబంధించిన రంగుచేత ఆందమైన |పకాశిస్తూన్న వస్తారింతం (ఆంచు) 
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కలదానవు, మకర కేతనమ్ = మన్మథుని, ఆర్చయని, = పూజిసూన్నదానవూ 

అయిన నీవు, బాల[పవాలవిటప పభ వా. లేత చిగుళ్ళకు చిన్న రెమ్మలకు ఉత్పతి 

స్థానమైన, లతేవ = లత వలె, విభాజ సే = పకాశిసున్నావు. 

అతేతి:. ఇక్కడ'లతా వి భాజతే"అని చెప్పాలి. అంతేనే కాని “వ్మిభాజ సే' 

అని మధ్యమపురుష (పయోగించడానికి వీలు లేదు. ఆందుచేత సంబోధించబడే 

వ్య క్రికి సంబంధించిన పరభాగాన్ని అనగా 'వ్మిభాజసే' అనే పదం చివర ఉన్న 

“సే” అనే దానిని, సంబోధించబడని లతకు సంబంధించే టట్టు వ్మిభాజతే అని 

మార్చవలసి ఉన్నది గాన పురుషభేదం భగ్న|పకమతాదోషానికి హేతువు ఆపు 
తున్నది. 

శ్లో॥ గజ్లవ (ప్రవహతు తే సదైవ కీర్రిః. 596 

వృ. ఇత్యాధౌ చ గజా [పవహాతి నతు (పవహతు ఇతి ఆప 

వృత్త (పవర్త నాత్మనో విధేశః. ఏవంజాతీయస్య చాన్యస్య ఉపమానగతస్య 

అసంభవాత్ విధ్యాదిభేదః. 

వ్యా. గజ్లేతి : “నీ క్రీర్రి గంగ వలె ఎల్లప్పుడు (పవహించుగాక” ఇత్యా 

దులలో గంగ _పవహిస్తూన్నది గాని 'వవహించుగాకి అని కాదు. అందుచేత 

ఇక్కడ ఒక పనిచేయడానికి (పవ రించని వానిని (వవర్తింపచేయడం అనే 

స్వరూపంగల విధికి భేధం అనగా విపర్యయం ఉన్నది. అనగా “యథా గజ్లా (పవ 
.హతి తథా లే కీరి 1 [పవహతు” ఆని మార్చు కోవలసి ఉన్నది అని ఆర్థం. ఈ 

విధంగా ఇతరమైన ఆశీరాదులు కూడ ఉపమానానికి సంబంధించినవిగా కుదరక 

సోవడంచేత విధ్యాదుల భేదం, విపర్యయం, చెప్పవలసి ఉంటుంది గాన ఆపన్నీ ఈ 

దోషానికి స్థానాలు. 

ఆవ. ఈ లింగకాలాదిభేదం దోషం కాకుండా సమర్థించుకొనవచ్చును 

అని ఆశంకించుకొని సమాధానం చెపుతున్నాడు. 

వృ. నను సమానమ్ ఉచ్చారితం (పతీయమానం వా ధర్మాన్నర 

ముపాదాయ పర్యవసి తాయామ్ ఉపమేయస్య (పకృతధర్మా భిసంబన్గాత్ 

న కశ్చిత్ కొలాదిభేదోబఒసీ,. యతాప్యుపాత్తే నైవ సామాన్యధర్మేణ' 
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ఉపమా అవగమ్యతే; యథా. “యుధిష్టిర ఇవాయం సత్యం వదతి”ఇతి. 

తత్ర యుధిష్టిర ఇవ సత్యవాద్యయం సత్యం వదతీతి |పతిపత్స్యామ హే; 

సత్యవాదీ సత్యం వదతీతి చన పౌనరుక్ష్యమ్ ఆశజ్య- నీయమ్, “రెపో 

షమ్ పుష్టాతి” ఇతివత్ యుధిష్టిర ఇవ సత్యవదనేన సత్యవాద్యయ 

మిత్యర్జావగ మాత్ . సత్య మేతత్ కింతు స్టితేషు పయోగేమ సమర్థన 

మిదమ్; నతు సర్వథా నిఠరవద్యమ్. (పస్తుత వస్తువ్యాఘాతాదితి సచేతస 

ఏవా[త [పమాణమ్. 

వా. నను ఇతి:-  ఆశంక) స్పష్టంగా చెప్పబడిన లేదా [పతీయమాన 

మైన ఒక సమానధర్మాన్ని (గహించగా ఉపమ పర్యవసితం ఆయిన తరువాత 

(సిద్ధించిన తరవాత) ఉపమెయానికి |పకృతధర్మంతో సంబంధం ఏర్పడుతుంది 

అని చెప్పినట్టయితే కాలాదిభేదం ఏమీ ఉండదు. 

వి. “కామ ఇవ సున్దర। ఆయం రాజా భాతి" అనే వాక్యంలో సౌందర్యం 

ఆనే సాధారణధర్మం చెప్పబడింది. “కామ ఐవాయం రాజా భాతి"అనే వాక్యంలో 

సౌందర్యం అనే సాధారణధర్మం గమ్యంగా ఉంది. ఈ సాధారణధర్మాన్ని పురస్త 

రించుకొని ఉపమానోవ మేయభావం సిద్ధిస్తుంది. ఇంక '“థాతి'అనే (పకృతధర్మం 

(డ్రయ)ఉపమేయ మైన రాజుతో మ్మాతమే ఆన్వయిస్తుంది. ఈ విధంగా ఉపమాని 

ప్పతికి ఆభ్యంతరం లేనప్పుడు కాలాదిభేదం ఊంటే మాతం దోషం ఏమున్నది? 

ఈ విధంగా కాలాదిభేదా లేవీ లేని సౌందర్యాదిసామాన్యధర్మాన్ని పట్టి ఉపమా 
నిష్పత్తి అయిన పిమ్మట “యథా కామః అభాత్ తథా ఆయం రాజా భాతి"అని 

చెప్పినా తప్పులేదు కదా? ఆని (పశ్న. 

ఆవ. ఇక్కడ పూర్వపష్షి ఒక ఆశంక చేసికొని దానికి సమాధానం చెపు 

తున్నాడు. ఆశంక )*సున్షర :' ఇత్యాది సాధారణధర్మ వాచకం [ప్రయోగించినప్పుడు 
లేదా ఆది గమ్యం అయినప్పుడు పైన చెప్పిన విధంగా కాలాదిభేదకృతదోషం లేక 
పోయినా తిజంతవాచ్యమే జొవమ్యంలో ఘటకం అయినప్పుడు పెదోషం ఉండ నే 
ఉంటుంది కదా? ఉదాహరణకి 'యుధిష్టిర ఇవాయం సత్యం వదతి” (ఇతడు 

యుధిష్టిరుడు వలె సత్యమే పలుకుతాడు) అన్నప్పుడు సత్యవదనక రృత్యమే 
సాధారణధర్మంగా చెప్పబడింది. యుధిష్టిరుడు సత్యంపలికాడు కాని పలుకు 

తున్నాడు అని కాదు. అందుచేత ఇక్కడ కాల భేదకృళమైన దోషం ఉంటుంది. 
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కదా? దీనికి పూర్వవక్షి చెప్పే సమాధానం ఏ మనగా.(య శ్రేతిభిన్న కాలాదులతో' 
సంబంధించినట్లుగా చెప్పబడిన సామాన్యధర్మంచేత ఉపమా పతీతి కలిగే “యుధి. 
స్ట్ ఇవాయం సత్యం వదతి” ఇత్యాదిస్థలాలలో కూడా “సత్యవాదీ అనే ఒక 

సాధారణధ ర్మవాచకాన్ని కల్పించుకొని (“కామ ఇవాయం రాజా భాతి! అన్న 

ప్పుడు 'సుసరఃఅనే సాధారణధర్మవాచకాన్ని కల్పించుకొన్నట్లు) యుధిష్టిర 

ఇవ సత్యవాదీ అయం సత్యం వదతి” (యుధిష్టరుడు వలె సత్యమే పలికే ఇతడు 

సత్యం పలుకుచున్నాడు) అని ఆర్థం చెప్పుకుంటాం. “సత్యవాదీ సత్యం వదతి" 

అనడంలో పౌనరుక్త్యం లేదా అని మీరు ఆనవచ్చు. లేదు. “రెపోషం పుష్టాతి” 

ఇత్యాతి పయోగా లున్నాయి. “ధనాన్ని పోషిస్తూ పోషిస్తున్నాడు"అని దీని అర్దం. 

అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా “యుధిష్టిర ఇవ సత్యవదనేన సత్యవాదీ ఆయమ్” 

(ఇతడు యుధిష్టిరుడు వలె సత్యమే పలకడంచేత సత్యవాదిి అని ఆర్థం (గ్రహించ 

బడుతుంది. ఈ విధంగా పైన చెప్పిన లింగవచనకాలాదిభేదాలు దోషస్టానాలు 
కావు అని వూర్యపక్షి సమర్థించగా దానికి సమాధానం.సత్యమేతత్ ఇతి_ఇందతా- 

నిజమే, కాని ఇది ఉన్న పయోగాలని ఏదో విధంగా సమర్థించడ మే ఆవుతుంది. 

కాని పూర్తిగా దోషరహితం అని చెప్పడానికి ఏలు లేదు. ఇలాంటి [పయోగాలలో 

_స్తుత మైన ఉపమారూపవస్తువు _వతీతి కలగడంలో కొంత వ్యాఘాతం కలుగు 

తుందని అంగీకరించాలి. ఈ విషయంటో సహృదయులే |పమాణం. 

వృ. అసాదృశ్యాసంభ వావప్యుపమాయామ్ అనుచితార్థ తాయా 

మేవ పర్యవస్యత :. యథా. 

శో (గథ్నామి కావ్యశశినం వితతార్థరశ్శిమి. 597 

వృ. ఆత్ర కావ్యస్య శశినాా ఆర్థానాం చ రశ్మి భః సాధర్మ్యం 

కుత్మాపి న పతీతమితి అనుచితార్శత్వమ్. 

శో నిపెతురాస్యాదివ తస్య దీపాః, 

శరా ధనుర్మణ్ఞలమధ్యభాజః. 

జాజ్యల్య మానా ఇవ వారిధారా 

దినార్జ భాజః పరి వేషిజోఒర్కా-త్. 598 
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వృ. అ తాపి జ్వలన్త్యోఒమ్చుధారాః సూర్యమజ్ఞలాత్ నిష్ప 

తన్నో న సంభవస్ర్తీతి ఉపనిబధ్యమానో ఒర్జ: అనౌచిత్య మేవ పుష్టాతి, 

వ్యా. అ సాదృశ్యేతి:. ఉపమలో ఆసాదృశ్యం ((వసిద్ధ్హమెన సాదృశ్యం లేక 

పోవడం) అసంభవం అనేవి అనుచితార్డ త్వం ఆనే దోషంలో పర్యవసానం చెందు 

తాయి, ఎట్టనగా- 

[గథ్నామీతి:- “వి సృతములైన ఆర్హా లనే కిరణాలు గల కావ్యం అన్తే 

చందుజి (గథిసున్నాను (కూరుస్తున్నాను)” 

ఆ|తేతి:. ఇక్క_డ కావ్యానికి చందునితోను, ఆర్థాలకి కిరణాలతోను 

సాధర్మం (పోలిక) ఎక్కడా పసిద్ధం కాదు. అందుచేత ఇక్కడ అనుచి 

తార్ధత్వం దోషం. 

ని పేతురితి:. ధనుర్మ్యణ్ణల మధ్య భాజః= “మండలాకార మైన ధనస్సు మధ్యలో 

ఉన్న, తస = ఆ వీరునియొక్క-_ , ఆస్యాదివ = ముఖంనుడియా అన్నట్టు, 

ఉత్పేషు, దీప్రాః = [పకాశినూన్న , శరాః= బాణాలు, దినార్హ భాజః = వగటి మధ్య 

బాగంలో ఉన్న, పరివేషిణః = పరివేషం (సూర్యుని చుట్టూ కట్టిన గూడు) గల, 

ఆర్కా త్ = సూర్యునినుండి, జొజ్యల్యమానాః = [(వజ్వలిస్రూన్న, వారిధారాః 

ఇవ = జలధారలు వలె, నిపేతుః == నిష్క9మించాయి. 

ఆతాపీతి వం ఇక్కడ కూడా. సూర్యమండలం నుంచి [పజ్వలిస్తూన్న జల 

ధారలు బయల్వెడ లడం అసంభావ్యం గాన ఇక్కడ చెప్పిన అర్గం అనౌ చిత్యాన్నే 

సోషిస్తూన్నది. 

వృ. ఉత్చేకాయామపి సంభావనం | ధువేవాదయ ఏవ శద్దా 

వక్తుం సహన్తే న “యథా” శబ్బో౭_పి. కేవలస్యాస్య సాధర్మ్య మేవ (పతి 

పొదయితుం పర్యాప్తత్వాత్. తస్య చాస్యామవివక్షిత త్యాదితి త్యతాళకి 

రస్యావాచకత్యం దోషః. యథా- 

శో॥ ఉద్యుయౌ" దీరి కాగర్భాన్ముకులం మెచకోత్సలమ్, గం యు | 
" వారీలోచనచాతుళ్యశజ్కాసంకుచితం యథా. 599 
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వ్యా. ఉత్చేవాయామితి :_. ఉఊత్పేఇలంకారంలో కూడా, సంభావనాన్ని 

(ఊహను) “ధువమ్” “ఇవి మొద లైనశ బ్రాలు మాతమే బోధించక లు గుతాయి 

కాని ' యథా” శబ్దం బోధించజాలదు. దీనిని స్వతంతంగా |పయోగించినప్పుడు 

ఇది సాధర్మ్యాన్ని మ్మాతమే బోధించకలుగుతుంది. (“యథావిధి “యథాళ క్రి' 

ఇత్యాదిసమాసాలలో దీనికి ఇతరార్జాలు ఉండ వచ్చును). ఉత్పేకలో సాధర్మ్యం. 

వివక్షితం కాదు. అందుచేత ఈ యథా” శబ్దానికి సంభావనార్దాన్ని బోధించడంలో' 

శకి, లేదు గాన ఆవాచకత్యం అనే దోషం" ఎట్టనగా- 

ఉద్యయోౌ ఇతి :. ముకులమ్ = ముకులాకార మైన, మొగ్గగా ఉన్న, మేచ 

కోత్సలమ్ = నల్టకలవ, నారీలో చనచాతుర్యశజ్కా సంకులితం యథా == స్త్రీల 

నే|తాల చాతుర్యంవల్ర కలిగిన భయంచేత సంకుచిత మైనది వలె, దీర్హి కాగర్భాత్ 

== దిగుడుబావి మధ్యనుండి, ఉద్యయౌ = పెకి లేచెను. 

వి, స్త్రీల నేతాలకి భయపడి సంకుచిత మైనదా అన్నట్లు మొగ్గగానే! 

(సంకోచించిన రూపంలోనే) జై టకు వచ్చినది అని చెప్పడం కవి ఉద్దేశ్యం. కాని 

“యథా” శబ్దానికి సంభావనను చెప్పే శకి లేదు గాన అవాచకత్యదోషం. 

వృ. ఉఊ త్చేక్షీతమపి తాత్త్వి ౩న రూపేణ పరివర్జితత్వాత్ నిరు 

పాఖ్య|పఖ్యమ్. తత్సమర్గనాయ యత్ అర్జాన్తర న్యాసోపాదానం తత్ 

ఆలేఖ్యమివ గగనతలే ఆత్యన్త మసమీచీనమితి నిరిషయత్యమెతస్య 

అనుచితార్థ తైవ దోషః. యథా. 

వ్యా. ఉత్చేష్షీతమితి:. ఉత్పేక్షంచబడినదానికి (ఈఊఈహాకల్పిత మైనదానికి) 

యథార్థమైన రూపం ఉండదు. అందుచేత అసత్యమైన కుందేటి కొమ్మువంటి 

వాటితో సమానమైనది. అలాంటి విషయాన్ని సమర్థించడం కోసం అర్జాంతర 

న్యాసం కూర్చడం, ఆకాశంమీద బొమ్మగీసినట్టు, అత్యంతమూ అసమీచీన మైనది, 

తగనిది. ఆందుచేత దీనికి, ఇలాంటిస్థలాలలో ఉపయోగించిన అర్జాంతరన్యాసకు 

స మర్గించ వలసిన విషయమే లేకపోవడ ౦చేత, ఇక్కడ ఆనుచితార్థత్యమే దోషం. 

ఎట్లనగా. 

లో దివాకరా[ద్రక్షతి యో గుహాసు లీనం దివాఖీతమివాన్దకారమ్, 

కు(దేఒపి నూనం శరణం (పసన్నే మమత్వముచై ఃశిరసామతీవ. 
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వృ. అ తాచేతనన్య తమసో దివాకరాత్తా?స ఏవ స సంభవతీతి 

కుత ఏవ త త్ప్సయోజితమ। దిణా పరితాణమ్? సంభావితేన తు రూపేణ 

(పతిభాసమానస్యాస్య న కాచిదనుపపతి రవతరతీతి వ్యర్థ ఏవ తత్స 

మర్గనాయాం యత్న ః. 

వ్యా. దివాకరాదితి :. కుమారసంభవం |పథమసర్గలో పహిమాలయవర్ణన 

ఘట్టంలో ని శోకం. యః= ఏ హిమవంతుడు, దివా== పగటిభాగమునందు, దివా 

కరాత్ = సూర్యునివలన, వీతమ్ ఇవ = భయపడిందా అన్నట్టు ఉన్న, అన్లకారమ్ 

= చీకటిని, గుహాసు = గుహలలో, రక్షతి రక్షిస్తున్నాడో, శరణం [వవన్నే = 

శరణుజొచ్చిన, క్షుదేఒపి = నీచునియందుకూడ , ఉచ్చైః శిరసామ్ = ఉన్నత 
మెన శిర స్సుక లనార్లకు, ఆతీవ == మిక్కిలి, “సతీవి అనే పాఠంలో “నత్సురు 

మనియందువలె ' అని ఆర్థం. మమత్యమ్ == మమకారం ఉండును, నూనమ్ = 

సత్యము. 

అలేతి :. ఇక్కడ అచేతన మైన చీకటి సూర్యునికి భయవడడం అనేదే 
'సంభవించదు. ఆలాంటప్పుడు అది భ యపడడంవల్ల పర్వతం దానిని రక్షించడం 

అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇంక కవి ఊహ చేత మాతమే అది భయపడడం దాన్ని 

పర్వతం రక్షించడం అనేవి భాసిస్తున్నాయి. లేకపోయినా ఉన్నట్లు కనబడు 

తున్నాయి. ఊహాజన్యం ఆవడంచేత భయపడడంలో కాని రక్షించడంలో కాని 
'అనుపపత్తి ఏమీ లేదు. ఇంక దానిని సమర్థించడంకోసం చేసే|పయాస వ్యర్గ మే. 

వృ. సాధారణవి శేషణవశాదేవ సమాసోకి రనుక్త మపి ఉవమా 

నవి శేషం (పకాశయతీతి తస్యాత పునరుపాదానే [(పయోజనాభావాత్ 

ఆనుపాదేయత్యం యత్ తత్ ఆపుష్టార్థ త్వం, పునరు క్తత్వం వా దోషః. 
యథా. 

శో స్పృశతి తిగ్మరుచౌ కకుభ;ః కరై 

రయితయేవ విజృమితతాపయా, 

అతనుమానవరిగహయా స్థితం 

రుచిరయా చిరయాపి దిన శ్రియా. 601 
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వృ. ఆత తిగ్మరుచేః కకుభాం చ యథా సదృశ విశేషణవశేన 
వ్య క్రివిశేషపరి [గ హేణ చ నాయకతయా, నాయికాత్వేన చ వ్యక్రిః 

తథా |గీష్మదివస్మ శ్రియో౬పి [పతినాయికాత్వేన భవిష్యతీతి కిం దయిత 
యేతి స్వశబ్దోపాదానేన, 

వ్యా. సాధారణేతి :- సాధారణములైన విశేషణాల బలంచేతనే సమాసో క్రి 

చెప్పబడని ఉపమానవి శేషాన్ని (పకాశింపచెస్తుంది. అందుచేత దానిని మరల 

[గహించ డంలో పయోజనం లేదు కాబట్టి దాని అనుపాదేయత్వం, అపుష్టారత్వం 

ఆనే దోషం కాని పునరుకృత్యదోషం కాని అవుతుంది. 

వి, సమాసోక్యలంకారంలో వాచ్యార్జానికి గమ్యమానార్హానికి సమంగా 
థి 

అన్వయించే విశేషణాలు పయోగించబడతాయి అందుచేత ఉపమాన వి శేషాన్ని 

స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా దాని [ప్రతీతి కలుగుతూనే ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు 

మళ్ళీ దాన్ని మాటలలో చెప్పడం అనవసరం. అందుచేత అక్కడ అపుసారత్వం 
బి 4 

అనే దోషం కొని, పునరుక్తత్వం అనే దోషం కాని చోటు చేసుకుంటుంది. 

ఎట్టనగా - 

స్పృళతీతి :. రత్నాకరుని హరవిజయంలోని గీష్మవర్ణనఘట్టంలోని 

శ్లోకం. తిగ్మరుచౌ = సూర్యుడు, కరైః== కరములచేత, కకుభః == దిక్కులను, 

స్పృశతి = స్పృశించుచుండగా, విజృమ్బితతాపయా = విజృంభించిన తాపం గల, 

అతనుమానపరిి గహయాజఅధిక మైన మానంయొక్క. స్వీకారం గల, అధికమైన 

మానాన్ని (గహించిన, రుచిరయా = సుందర మైన, దిన కియా = దివసభాగలక్ష్మి 

చేత, దయితయేవ = (పియురాలిచేత వలె, చిరయాపి = దీర్హ మైనదిగా , స్థితమ్ = 

ఉండుట. “కర” శద్దానికి కిరణాలు, హసాలు అని రెండర్గాలు, “తాపి శబ్దానికి 

జ్వాల, దుఃఖం అనీ, 'మాని శబ్దానికి పరిమాణం, కోపం అనీ, *చిరయా” అనే 

దానికి దీర్షము, ఆలస్యం చేసేది అనీ రెండేసి అర్థాలు. పుంలిం గశబ్దంతో చెప్పిన 

సూర్యుడు నాయకుడు ఆనీ, స్త్రీలింగళబ్లోపాత్తములైన దిక్కులు నాయికలు అనీ, 

దిన శ్రీ (వతినాయిక అనీ ఇక్కడ (వయోగించిన విశేషణాల మహి మచేత గమ్యం 

అవుతున్న ది. ఈ విధంగా ఇక్కడ పస్తుతనూర్య. దిక్. దిన శ్రీ వృతాంతంలో 

నాయక .నాయికావృతాంతారో వణం ఉండడం చేత సమాస్యోక లంకా రం. 
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ఆ(తేతి :. ఇక్కడ సాధారణమైన విశేషణాలను (పయోగించడంచేత, 

వ్య క్రివిశేషాలను, ఆనగా లింగ విశేషాలను, పర్మిగహించడంచేత సూర్యుడు నాయకు. 

డనీ, దిక్కులు నాయిక లనీ, (పతీతి కలిగిన క్రై, దివసశ్రీ (పతినాయిక అనే' 

[వతీతి కూడా కలుగుతుంది. అలాంటప్పుడు 'దయితయా' అని స్వశబ్దంచేత 

అనగా _పతినాయికా వాచక శబ్బంచేత (గ్రహించడం అనావశ్యకం, ఆందుచేత 

ష్టార త్యం లేదా పునరుక్తత్వం అనే దోషం అని భావం. 

ఆపు 

ఆవ. (ఆశంక) “స్పృళతి తిగ్మరుచౌ” ఇక్యాది శ్లోకంలో ఒక (పియుడు 

ఒక పియురాలిని కరములతో స్పృశిస్తున్నప్పుడు మరొక (ప్రియురాలికి ఏ 
విధంగా తాపం కలుగుతుందో అదే విధంగా సూర్యుడు కరాలతో దిక్కులమ 

స్పృశిస్తున్న ప్పుడు (గీష్మ దిన శ్రీకి తాపం కలిగింది అని శ్రేషవల్ల ఇక్కడ 

శిషోవమయే కాని సమాసో కి కాదు. అందుచేత 'దయితయా" పదాన్ని (పయో 

గించడం ఆవసరమే కదా అని ఆశంకించుకొని సమాధానం చెపుతున్నాడు. 

వృ. శ్రషోపమాయాస్తు స ఎవ విషయః య్మ్యతోపమానస్యోపా 

దానమ న్తరేణ సాధారణేష్వసి విశేషణేషు న తథా (పతీతిః, యథా. 

లో స్వయం చ పల్లవాతామభాన్వత్కర విరాజితా, 

ప్రభాతసం ధ్యేవాస్వా పఫలలుబ్దేహిత ప్రదా. 602 

శ్రే షెతి :. సాధారణవి శేషణాలు [పయోగించినా కూడా ఉ పమానాన్ని 

స్పష్టంగా చెపితేకాని ఎక్కడ, 'స్పృశతి' ఇత్యాదిశ్లాకంలో వలె ఉపమానం. 

స్పష్టంగా (పతీతం కాదో అక్కడ శ్రేషోపమ. అనగా పై ఉదాహరణలో ఉపమాన 

వాచకాన్ని [పయోగించకపోయినా లింగవిశేషణాదుల మహిమచేత ఉపమానం. 
ఏ విధంగా స్పష్టంగా తెలుస్తున్నదో ఆ విధంగా ఉపమానం స్ఫురించని చోట 
ఉపమావాచకాన్ని [పయోగించడం జరుగుతుంది. అక్క డనే సేషోపమ అని అర్థం, 

ఎట్టనగా . 

స్వయమితి :. చూ. శి77వ శ్లోకం ఈ శోకం “ప్రభాతసంధ్యేవి అనే 

ఉపమానవాచకాన్ని వయోగించకుండా ఉపమా ప్రతీతి కలగదు. అందుచేత. 
ఇక్కడ శ్రీషోవమ అని భావం. 'స్పృశతి' ఇత్వాదిశోకంలో లింగవిశేణాదుల. ల ఫీలా 
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మహిమచేతనే పతినాయికారూపమెన ఉపమానం పతీయమానం అవుతున్నది 
కాబట్టి ఇక్కడ సమాసో క్రియే కాని శ్రేషో వమ కాదు. 

వృ. అప్రస్తుత వకశంసాయామపి ఉమమేయమ్ ఆనయెవ రీత్యా 

(పతీతం న పునః|వయోగేణ కదర్గతాం నెయమ్_-యథా 

శో ఆహూతేషు ఏహజ్ల మేషు పుళకో నాయాన్ పురో వార్యతే 
మధ్యవారిధి వా వసంస్పృణమణిర్రత్తే మణీనాం రుచమ్. 
ఖదో్యోతోఒపిన కమ్బతే (ప్రచలితుం మధ్యెఒపి తేజస్వినాం 
దిక్సొామాూాన్యమచేతనం (పభుమివానామృష్టత తా నరమ్. 

వృ. అత అచేతనస్య (పభోర్మపస్తుత విశిషస్టామాన్యద్వారేణాభి 

వ్యక్తా న యుక్తమెవ పునఃకథ నమ్, 

వ్యా. ఆపసుతేతి ఫు ఆపస్తుత పశంసలో కూడ ఈ రితిచేతనే, అనగా 

విశేషణాదిమహిమచేతనే, ఉపమేయం _పతీతం ఆవుతున్న ప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని 
[ప్రయోగించి దుష్టత్యం కలిగించకూడదు. ఎట్లనగా. 

ఆహూలేషితి :. ఇది భల్రటశతకంలోని శ్లోకం. విహంగమేష == 

ఆకాశంలో సంచరించేవి, ఆహూలేషు = పిలవబడిన వగుచుండగా, పురః= 

ముందుగా, ఆయాన్ = వస్తూన్న, మశకః = దోమ,న వార్యతే=నివారించబడదు. 

మధ్యేవారిధి = సము దమధ్యంలో, వసన్ = ఉంటూన్న, తృణమణిః=పగడం, 

లేదా, గాజుముక్క, లేదా, ఆతిసా మాన్య మైన మణి, మణీనామ్ = వద్మరాగాది 

మణులయొక్క , రుచమ్ = కాంతిని, ధ తే = ధరించుచున్నది. తేజస్వినామ్ = 

తేజస్సు గల సూర్యాదులయొక్క_, మధ్యేఒపి = మధ్యయందు కూడ, [పచలితుమ్ 

= మసలడానికి, ఖద్యోతః అపి = మినుగుడు పురుగు కూడ, న కమ్పతే = 

కంపించదు, భయవడదు. అనామృష్టతత్వా నరమ్ = పరిశీలించబడని య ఠార్డ 

స్వరూపం గల, |పభుమివ == (పభువువలె, ఆ చేతనమ్= బుద్దిర హిత మైన, వివేకం 

లేని, సామాన్యమ్ = సమానధర్మమును గూర్చి, ధిక్ = నింద ఆగుగాక ఇతర 

మైన వఇ్యుదులతో మశకాదులకు ఆకాశంమీద ఎగరడం మొదలైన సామాన్య 

ధర్మాలు ఉండడం మూలాన్నే ఆవి అలా _పవ గ్రిసున్నాయి. అందుచేత ఆ 

సామాన్యమే నిందనీయం అని ఆర్థం. 

ర) 
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అ తేతి ఫు ఇక్కడ - ఆ, (పస్తుతమూ , విశణయు క్రమూ అయిన సామాన్యం 

ద్వారా వివేకరహితుడెన రాజుయొక్క [పీతి కలుగుతుండగా మళ్ళీ “'పభుమివి 

ని చెప్పడం ఆయు క్రం. 

వృ. తదేతే ఆలంకారదోషాః యథాసంభవిన; ఆన్యేఒ ప్యేవం 

జాతీయకాః పూర్వో కయైవ దోషజాత్యా ఆ న్లర్భావితాః, న పృథక్ (పతి 

పాదనమ ర్ల న్తీతి సంపూర్ణమిదం కావ్యలక్షణమ్, 

వ్యా. తదితి :. ఆందువలన ఈ అలంకారదోషా లు, ఇంకా యథాసంభ 

వంగా కనబడే ఈ రక మైన ఇతరదోషాలు పూర్వం చెప్పిన దోషజాతిచేతనే 

అంతర్గతం చేసుకొనబడ్డాయి. (దోషజాతిలో నే ఆంతర్గతాలు అయ్యాయి) కాబట్టి 

వాటిని వేరుగా (పతిపాదించవలసిన పని లేదు. అందుచేత ఈ కావ్యలక్షణం 

సంపూర్ణం “కావ్యం లక్ష్యతే అనేన ఇతి కావ్యలక్షణమ్” అనే విగహంచేత “కావ్య 

లక్షణ) శబ్దానికి “దేనిచేత కావ్యం, దాని స్వరూపాన్ని, దానిలోని సకలవిశేషాలను 

వివరించడం ద్వారా తెలుపబడుతుందో అట్టి గంథం” అని అర్థం. కావ్యానికి 

సంబంధించిన విషయా లన్నీ దీనిలో చెప్పబడ్డాయి; ఇంక చెప్పవలసినవి లేవు 

అని భావం. 

శో ఇ త్యేష మార్గో విదుషాం విభిన్నో ౭౬ 

ప్యభిన్నరూపః (వ్రతిభాసతే యత్, 

న తద్విచితం యదము [త సమ్య 

గ్వినిర్మితా సంఘటనై వ హేతుః. 

ఇతి కావ్యపకాశే అర్జాలంకారనిర్ణయో నామ దశమ ఉల్పాసః., 

సమా ప్రశ్చాయం కావ్య|పకాశః, 

వ్యా. ఇతీతి :_ ఇతి ఈ విధంగా, ఏషః మార్గః = ఆద్భుత మైన ఈ 

ఆలంకార శాస్త్ర మార్గం, విభిన్న: ఆపి == ఆనేక గంథాలలో వేరు వేరుగా ఉన్నా 

కూడ, విదుషామ్ = విద్వాంసులకు, అభిన్నరూపః = ఏకరూపంగా, |పతిభాసతే 
ఇతి యత్ = భాసీస్తూన్నది అనేది ఏది కలదో, తత్ = అది, విచ్చితమ్ == విచి 

(తము, నజ కాదు. యత్ = ఎందువలన అనగా, ఆమ్ముత = ఈ విషయంలో, 
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సమ్యక్ = బాగుగా, వినిర్మి తా = నిర్మించబడిన, సంఘటనై వ = కూర్చే, హేతుః 

= కారణము. 

భామహ-ఉదృట-దండి.వామన - రుదట.-ఆనందవర్ద నాదు లు అలంకార 

శాస్తారినికి సంబందించిన వేరు వేరు విషయాలను తమ [గంథాలలో చర్చించి 

ఉన్నారు. అవన్నీ విషయభేదంచేత వేరు వేరు [గంథాలుగా కనబడ తాయి. అయితే 

ఆ (గంథాలలో ఉన్న విషయాలన్నీ గోడీకరించి _వాసిన ఈ [గంథం సర్వవిషయ 

సంపూర్ణ మై ఒక అఖిండ| గంథం వలె కనబడుతూన్న దంటే ఇందుకు కారణం 

కూర్పులోని నై పుణ్యమే. ఇతర్మగంథా లన్నీ ఈ | గంథంలో ఆంతర్గతా లవు 

తాయి అని భావం. 

కావ్యప్రకాశను మమ్మటుడు పరికరాలంకారంవరకు [వాసినా డనీ, ఏ 

కారణంచేతనో ఆసమా ప్రంగా ఉండిపోయిన ఈ [గంథాన్ని అల్పటసూరి (అలక 

సూరి ఆని కూడా ఆయన పేరు) పూ ర్రీచేసినా డనీ చాలామంది ,వ్యాఖ్యాతలు 

(వాళారు. “ఇది ఇద్దరు విద్వాంసుల రచన ఆయినా రచయితల నేర్చువల్ల 

(ముఖ్యంగా ద్వితీయరచయిత నేర్చు వల్ల) అతుకులు తెలియకుండా ఇది అఖండ 

(గంథంగా కనబడుతున్నది” అని కూడా ఈ శోకానికి భావం అని కావ్య వకాళ 

వ్యాఖ్యాతలలో (పృ్రవథముడైన మాణిక్యచందు డనే జైనపండితుడు “కావ్య పకాశ 

సంకేతం” అనే వ్యాఖ్యాసంలో చెప్పి ఉన్నాడు_.“ఆథ చాయం (గన్దః అన్యెనారబ్దిః 

ఆపరేణ సమాపిత ఇతి ద్విఖణ్హో ఒపి సం ఘటనావళశాదఖ జ్ఞాయతే. సుఘటితం 

హ్యలక్యసంధి న్యాత్.” అయితే రెండవవారి పేరు కాని, ఎవరు ఏ భాగం 

(వాశారు అనేది గాని మాణిక్యచం దుడు చెప్పలేదు. ఈ [కింది ఖోకాలు కొందరు 

వ్యాఖ్యాతలు ఉద్దరించి ఉన్నారు. వాటిని పట్టి పరిక రాలంకారంవరకు 

మమ్మటుడు, తరవాత అల్రటుడు రచించి నట్టు తెలుస్తుంది. 

“కృతః శ్రీమమ్మటాచార్యవ ర్యైః పరికరావధిః, 

(పబన్దః పూరిత శేషో విధాయాల్చటనూరిణా. ” 

“కావ్యవపకాశ ఇహ కో౭ఒపి నిబన్టకృద్భ్యాం 

ద్వాభ్యాం కృతేఒపి కృతినాం రసత త్త్యలాభః, 



ల్కేఒ స్తీ విశుత మిదం నితరాం రసాలం 
బన పకారరచితస్య తరోః ఫలం స్యాత్”, 

పుల్లెల శ్రీరామచం్యదుడు రచించిన 
“దాలానందిని' అను కావ్య[పకాళాంధ వ్యాఖ్యానంలో అర్జాలంకారనిర్ణయం అనే 

దశ మోల్తాసం సంపూర్ణం. 

కావ్య వకాశ సంపూరం. 
౬ ణు 

యత్కృపాలేశసంసర్గాద్వ్యాఖ్యేయం రచితా మయా, 
తస్యైవ జానకీజానేః పదడయోరియమర్చ్య తే. 
దెవతానుగహః పీతో స్తపళ్చాచార్యసత్కపా 
కర్తాస్మద్గ న్సజాత స్య కరణం కేవలం వయమ్, 

14.10.1994 

శ్రీః శ్రీః శ్రీః 

శే 



కావ్య_పకాళ కారికా-సూ త్రనూచి 

అజ్లినోనను 

అగూఢ మపర 

ఆతాదృకి 

అనన్యయః 

అనుకరజే 

అనుమానం 

అను సానాబ 

అనెకారసం 
థి లి 

అన్యత్ (వకుర్వతః 

అన్య స్తతో 

అన్యోన్యయోగా 

అపాస్యచ్యుత 

అ, పస్తుత పశంసా 

ఆర వ్యజ్ష్ఞుక తా 
థి గు 

అర శక్తుద్భవో 
ణి ల 

అర ః|పక రణం 
(అ 

ఆరాః పోకాః 
@ి —- 

అరే సత్యర 
®ి థి 

ఆరోపి వంఖ్షకః 
థి బబు 

అరో౬పుషః 
థి ళు 

అర్ధానరెక 

అలంకారోథ 

అవివక్షిత వాచో 

(51-4) 

అవికా న్రిజుషా 

అసకృద్యదసం 

ఆ 

ఆవేప ఉవమానస్య 

ఆ|శయైక్యే 

ఆహాదక త్వం 

బి 

ఇదముత మ 

= 

ఉతర ।శుతి 

ఉత రోత ర 

ఉదాత్రం వస్తునః 

ఉపకుర్యని 

ఉపమానాద్య 

ఉపమానాను 

ఉసమానోపమే 

ఏ 

ఏకం [కమేణా 

ఏకస్యచ 

ఏక స్యాప్య 

ఏతద్ద్విలో పే 

ఏవమహ్యనవస్థా 

ఏషాందోషా।ః 
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ఏషాం భేదాః 

ఓ 

ఓజకః| పకాశ కః 

క్ర 

కరుణ వ్మిపలమ్మె 

కర్ణావతంసాది 

కా 

కార ణాన్యథ 

కార్యేనిమిత్తే 

కావ్యలిజ్లం 

కావ్యంయశ సే 
క్రి 

కించిత్ స్పష్టం 

కు 

కుతోపిలక్షిత; 

క్యచివాద్యుపమేయా 

క 

డక్రయయాతు 

క్రయాయా; (పతి 

ఠ్వ 
క్యచిద్యదతి 

తదదోషాశబార్లా 

తదాభాసా 

తదేవంపజ్బుధా 

త దేషాకథితా 

తద్ భూరాక్షణిక। 

తద్యుకోవ్యజ్ఞకః 

త దూపకమభఖేదో 

త దూపాననుహారః 

తద్వర్ధర్మస్య 



తాత్పర్యార్భోపి 

తేన నార్గగుణా 

లేనాసౌతిరూవః 

తేషాంచాన్యో 

(తా 

(కాస శైవ 
[తి 

(తిలో పేచ 

దీ 

దీష్యాత్మవి స్తృతేః 

నాధిధాసమయా 

ని 

'నిగీర్యాధ్యవసానం 

నిదర్శనా 

నియతానాం సకృత్ 

నియతారోపణో 

'నియతికృతనియమ 

'నిరజ్ఞన్తుశుద్దమ్ 

వర్యాయో కృంవినా 

పా 

పాదతద్భాగ 

జర 

9ళ్రి 

పునరుక వదాభాసో 

పూ 

పూరాలుపాచ కై 

[ప 

(పకృతం యన్నిషిధ్యా 

(పతికూల వఏభావాది 

(పతికూలవర 
(> 

(వతివక్షమశ కేన 
(పతి వస్తూపమా 

(పత్యబఇవ 

[పధానత్వేనన 

(పబన్హేప్యర్థః 

[పయోజనేన సహితం 

(పస్తుతస్య యదన్యేన 
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(ఫో 

(పోకాః శబ్దగుణా 

(పొ 

(పౌఢోకి మాశతాత్ 

ప్ల 

నీభత్సరౌ.ద 

భ 

భగ్న్మష్మకమ 

భా 

భావః పోక ః 

భావస్య కాన్ని 

భి 

భిన్న దేశతయా 

ఖే 

భేదా అష్టాద 

భేదాభావాత్ 

భేదావిమౌచ 

భేదాస్త దేక 

థా 
[కూ న్లిమానన్య 

మ 

మహతాంచోపలక్షణం 

మహతోర్యన్మహీ 

మా 

మాధుర్యవ్యజ్ఞకెః 

మాధుర్యౌజః 

మాలాతుపూర్వవత్ 
మాలాదీవక 

ము 

ముఖ్యార బాధే 
గు 

ముఖ్యార హతిః 
ఠి 

ముఖ్యేర సేపి 

మూ 

మూ ర్హ్న వర్గా 
య 

యత్సోర్గానర 
థి 

యథానుభవ 

యథాసంఖ్యం 

యథోతరం 

యదుక మన్యథా 

యద్యథాసాధితం 

యస్య పతీతి 

యే 

యేర సస్యాజ్లినో 
గ్ 

యో 

యోగ అద్య 

ర 

రతిర్ధేవాది 

ర తిర్దాసళ్చ 

రసభావతదా 

రసాదీవా 

లక్షణాతేన 

లక్ష్యంనముఖ్యం 

న 

వ కృవాచ్య 529 



కారికా-సూతసూచి 

వ కృృబోద్దవ్య 
నో ధ 

వక్తాాద్యాచిత్య 

వర్గ సామ్యమను 

వర్ణాఃసమాసో 

వస్తునోర్జననే 

వస్వలంకార 

బా 

వాక్యేద్య్యుత్త। 

వాచ్యభేదేన 

వాచ్యాద యః 

వాచేర్హో పే 

విపర్యాస ఉప మే 

విభావాఆను 

విరోధఃసో 

ఏివక్షితం చాన్య 

ఫిశిషేలక్షణా 

210 

వ్య 
వ్యజ్ఞ మేవం 

వ్యజ్యేనరహితా 

వ్యభి చారిరస 

బ్యా 

వ్యాజస్తుతిర్ముఖే 

వ్యాజో క్రిళ్ళ ద్మనో 

వ్యాప్నో త్యన్యత్ 

శ్ కిర్నిపుణతా 

శబ చితం 
(గ) 

స్టే బ్రపమాణ 

శబ్బస్య 
ది" 

శబార చి తం 
ar 

దిథ 
శ ద్ధార్జోభయభూ రేకః 

థ రేషయుగ 

iil 

స! 
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సం కేతితః 

సంచార్యాదేః 

సత్వన్యోయుగ 

సందిగమప 
0 

సందిగ్లో 

సమంయోగ్య 

సమసవస్తు 

సమాధిః సుకరం 

సముఖ్యోర్త £ 
@ 

సమేన లక్ష్మణా 

సమ్మావనమథో 

ససందేహస్తుభేదోకౌ 

సంయోగో విపయోగ 

నా 

సాగిమా 

సాకాజ్జో 

సాక్షా త్సజ్కే 

సాజ్గమేతత్ 

సాధర్మ్యముపమా 

628 

654 

487 

702 

302 

417 

782 

613 

781 

34 

141 

608 

21 

610 
62 

580 

417 

25 

618 

879 

స్వస్యహేత్యన్యయ 

ప 

హేత్యభావాన్న 

హేత్య్వోరుకా 699 



కావ్య ప కాథో దాహృత శ్లోకనూచి 

శోక సంఖ్య 
౧ 

18 

291 

207 

£67 

490 

72 

994 

202 

299 

136 

894 

118 

119 

158 

128 

288 

849 

228 

141 

847 

582 

364 

అ 

ఆణఇ పీహులం 

అకలితత పస్తేజో 

అకుణ్లోత్కణ్ధ యా 

అభఖణసుణ లః 
a a 

ఆజ్జ్బంలడహ 

అతన్హృచద్దా 
అతిథిం నామ 

అతి పేలవమతి 

అతివితత 

ఆతా ఏత్త 

అత్యాయ త్రై 

అత్యుచ్చాః పదిత। 

అతిలో చన 

ఆవ్ అద్భ షేదర్శనో 

అద్యాపి స్తన 

అ|దావ్యత 

ఆధికరతల 

అనజమజ ల 
a (a) 

అనజరజ పతిమం 
a hh 

అనణుర ణన్మణీ 

అనన్లమహిమ 

"పేజీ శోకసంఖ్య 
ళా 

72 

418 

869 

664 

647 

167 

791 

లర్ 9 

417 

82,281 

587 

229 

226 

817 

241 

400 

510 

881 

308 

రి22 

784 

ల£8 

268 

410 

412 

882 

298 

20 

83 

298 

అనన్యసద్భశం 

ఆనయేనేవ రాజ్య 

అనవరత 

అనురాగవతీ 

అన్హప్రోత 
అన్య్మతయూయం 

అన్య త | వజ 

అన్యాసా గుణ 

అవసారయ 

క్ క్? 

ఆపాజ్జతరలే 

అపాొబ్ల సంసృర్శి 

ఆవూర్య మధురా 

అ|పాకృతస్య 

అవీిను సునరీ 
ది చి 

అబ్లేరమృః 
యా 

ఆభినవ నలినీ 

అమితః సమితః 

అముష్మిన్లావ 

ఆముంక నక 

అమృతమమృతం 

అయ మేకవదే 

ఆయం పద్మా 
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988 

277 

369 

197 

ర్ 

ల్తితి 
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122 
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పేజి శోకం 

ఆయం మారాణ్ఞః 610 420 అస్యాః సర్గవిధా 

అయం వారామేకో 680 556  అహమేవ గురుః 

అయం సరశనో 2271 868 అహో కేనేద్సనీ 

, | 494 542 అహోవిళాలం 

ఆయం సర్వాణి 596 4ఉఏ1 ఆహోహిమే 

అరాతివి|కమా 600 44 అఆహౌవాహారే 

ఆరివధదేహ ర్ ౨ ఆ 

ఆరుచిర్ని శయా 686 37 ఆకుఖ్బ్యు పాణి 

ఆరేరామా హస్తా 441 398 ఆకృష్టక ర 

అర్ధిత్వే వక టీ 436 899 ఆగత్య సంపతి 

ఆలంకారః శజ్యా న్్ లై 278 ఆజ్ఞాశళ్ళక 

అలమతిచ పల తినీ 5/0 ఆత్తే సీమన 

ఆలసశిరోమణి 156 380% ఆత్మారామా 

ఆలంస్టిత్యా 189 8388 ఆదాయచాప 

అలౌకిక మహా 62% 445 ఆదాయవారి 

ఆ వన్ట్యకోప 309 200 ఆదావర్టున 

అవాపః పా 625 9 ఆదిత్యోయం స్టితో 

ఆవితథ 588 ఏ4 0 ఆ సన్లమమన్ల 

అవిరల కమల 121 162 ఆసన్లసిన్దు రత్తి 

ఆవిరలకర 281 £26 ఆలానం జయ 

అష్టాజయోగ 429 154 అలిజ్జిత స్తత 

అసి తభుజగ 994 328 ఆలోక్య కోమల 

అసిమ్మాతసహా 661 5800 ఆసీదజ్ఞన 
అసిమ్మాతసహాయో౬పి 661 678 ఆహూతేష విహ 
ఆసోఢా తత్కాలో 282 ఇ 

అసౌమరుచ్చుమి 844 ఇత్యేషమార్షో 
ఆస్త్రజ్వాలావలీ 122 202 ఇదమనుచిత 

అస్యాఃకర్ణా 448 264 ఇదంతే కేనో కం 



శోకసూచి i 

శ్లోకం 

419 

469 

ఇనుః కింక 
ల్ 

ఇయం సునయనా 

టి 

4ల ణిచ్చల 

ఉత్క_ మినీ భయ 

ఉత తోోత్యత్య 
ఉతానోచ్చూన 

ఉత్పుల్త కమల 

ఉత్సికస్య తపః 

ఉద యతివితతో 

ఉదయమయ 

ఉదేతీ సవితా 

ఉద్దేశోయం 

ఉద్య యయౌ దీర్హికా 

ఉన్న తంపద 

ఉన్ని దకోక 

ఉన్మేషం యోమమ 

ఉపర్భతం బహు 

ఉపవదిసరం 

ఉర్వ్యుసావ్యత 

ఊల్పాస్య కాల 

ఏ 

ఏ ఏహి కింపి 

ఏ ఏహి దావ 

ఏక న్రీధా వససి 

ఏకస్మిన్ శయనే 

ఏతత్తస్యముఖా 

ఏతన్మన్షవిపక్వ 

ఏద్దహ మేతళ్త 
ఏషో౬హమ్మదిత 

ఏహి గచ్చ పతో 

ఖీ 

ఓణ్జిర్ధం దోబ; 

ఓల్లోలకర అర 

కౌ 

జౌత్సు క్వేనకృత 

ర్ 

కఃకఃకుత 

కబ్దకోణవిని 

కథ మవనిప 

కపాలేమార్థాలః 

కమల మనమృసి 

కమలమివముఖం 

కమలేవమతి 

కరజుఆగహిఆ 

కరవాల£ఇవా 

కరవాలకరాల 

కరిహ స్తేనసంబాధే 
కర్వ్పూరఇవద 

కర్వ్ఫూరధూలి 

కలుషంచ తవా 

కల్యాణానాంత్వ 

కల్లోల వెల్రిత 

క స్త్యంభోఃకథ 

కస్మిన్కర్మణీ 

కస్పవాణహోఃఖ 



శ్లోకం పేజి శోకం పేజి 

కౌ క్ర 

246 కా చిత్మీర్జావజోభిః 411 528 కౌటిల్యం కచనిచయే 119 

185 కాతర్యం కేవలా 340 (కొ 

ల29 కావిసమాదేవ్య 729 888 డ్రామన్యఃక్షత 497 

క్రి (కే 

921 కిమా సేవ్యంపుం సాం 717 229 | కేడ్కారః స్మర 38g 

289 కిమితిన 401 (కో 

2౧6 కిముచ్యతే 862 820 ోధం ప్రభో 388. 

457 కివణాణం ధణం 654 

429 కిసలయకరైర్హ 624 488 కౌళ్నాదిరుద్దామ 679 

522 కింభూషణం 718 క్వ 

195 కింలోభేన 850 4835 కృ్యసూర్య_పభవో 631 

కు కా 

461 కుముదకమల 607 58 క్వాకార్యంశళ 148 

423 కురజ్లీవాజ్జాని 618 381 1 488 

508 కులమమలినం 697 త 

178 కువిన్లసం 880 02 క్షణదాసావక్ష [78 

478 కుసుమితలతా 669 శీ 

క 840 క్షిపోహసా 499: 

89 కృతమనుమతం 120 శీ 

258 1) 421 462 క్షీణః శీణోపి 658 

108 కృతంచగర్వాథి 203 క్షు 
వృ. కృపాణపాణిశ్చ 704 40 కుదాఃసంత్రాస 120 

శే ఖ 
65 శకేసేసు బలామో 161 111 ఖణపాహుణిఆ 218 

కె 74 ఖలవవహారా 1Ti 

64 కలాసస్యవథమ 160 గ 

117 కైలాసాలయభాల 226 596 గణ్లేవ [వవహ 798. 
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గౌ 
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గి 
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గో 
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(గ 
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[గ 
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చ 
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(a 

89కి చకితహరిణ 

580 చ|కీచ (కొర 

584 

181 

294 

298 

201 

280 

848 

986 

48 

81 

590 

166 

297 

292 

150 

292 

971 

124 

422 

రిలెలి 

578 

చ జ్ఞాలైెరివ 

చత్యారోవయ 

చన్ద్రంగతా 

చరణ్మతపర్శి తాణ 

ఖు 

చాపాచార్య స్రీపుర 

చి 

చిత్తే విహట్టది 

చితంచితం 

చిత్రం మహానేష 

చినయ న్తీజగ 

చినారత్న మివ 

చిరకాలవరి 

జ 

జగతి జయినసే 

జగాద మధురాం 

జజ్ఞాకాణ్లోరునాలో 

జటాభా భిర్భా భిః 

జనస్థానే (థానం 

జస్సరణనే 

జస్సేఆ వణో 

జహగిహిరోజహ 
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164 

68 
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289 

421 
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88 
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"పేజి 

జంపరిహరి ఊం 879 

జా 

జాఠేరం వ హసన్రీ 162 

జానే కోపపరాజ్ముఖీ 187 

బి 

జితేన్టియతయా 663 

జిలేన్టి యత్వం 47U 

,, 720 

జు 

జుగోపాత్మాన 829 

జే 

జేలంకాగిరి 168 

జో 

జోహ్లాఇ మహుర 158 

జ్యా 
జ్యా బన నిష్పన్ల 445 

జ్యో 
జోత్సాభస్య 615 

జ్యోత్స్నామౌ క్రి కిక 668 

జ్యోత్సేవ నయనానన్దః 604 

యు 

టుణ్ణుణ్బన్లో (ఢుణ్జులన్లో) 999 

ణవష ణిమా మిఆంకస్స 184 

ణి 

ణిహుఆరమణమ్మి 480 

ణో 

ణో ల్రేఇ ఆభో 77 

కావ్య పకాళ 

"పేట్టి 

త 

తఇఆ మహ 75 

తత ఉదిత ఉదార 872 

తతః కుముదనాథేన నీ 94 

తతోరుణ పరి 934 

తంతాణ సీరిసహో 706 

తథాభూతాం దృష్ట్వా 74 

1 979 

తద|పాపి మహామఃఖ 177 

తదిదమరణ్యం 696 

తద్గచ్చ సిద్ధి d54 

తద్దేహంనతభఖి త్రి 708 

తద్వేషో౬స దృశో 790 

తనువపుర జఘ 577 

తపస్విభిర్యా d07 

తరుణిమని కలయతి 208 

తరుణిమనిర్భతావలోకనా 60! 

తవాహవే సాహస 652 

తస్యాధిమాతో 434 

తస్యాః సాన 141 

ప్తె 

తాణం గుణగ్గ 198 

తామనజ్జజయ 475 

తామ్బ్చూల భృత 885 

తాలాజాఅంతిగుణా 469 

ధి 

తిగ్మరుచిర 149 
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ర్ 99 

600 

296 

507 

త్యమే వంసౌనర్యా 
టి 

త్వయిదృష్టవవ 

త్వయినిబద్ద ద తే; 

త్వం ముగ్గాక్షి 

త్వం వినిర్దిత 

త్వా 

తామస వచ్చి 

త్యామాలి ఖగ పణయ 

ద 

ద నక్ష తాని 

దర్పానగన 
6 0 

ది 

దివ మప్యుపయాతానాం 

దివాకరా[దక్షతి 

దీ 

దీధీవేవీట్సమః 

దు 

దుర్వారాః స్మర 

451 

697 

210 

414 

దేవత్యమేవ 

దేవీభావం గమితా 

wD 
దె; సోయ 

ద్యయంగతం 

ద్వా 
ద్యారోపా న నిరన్తరే 

ధ 

ధన్యస్యానన్య 

ధన్యాసియా 

ధమ్మిల్లస్య నక స్య 

ధవలోసి జహవి 

ధా 
ధాతుః శిల్పాతిశయ 

ధీ 

ధీరోవినీతో 

న 

నకేవలం భాతి 

340 

272,414 

80 

890 

157 

886 

761 

782 

868 

606. 



నచేహ జీవితః 

న తజ్జలం యన్న 

నతస్తం యది 

నన్వ్యా(శ యస్టితి 

నయనానన్ద 

నవజలధర: 

నొ 

నాథేనిశాయా 

నానావిధ్యపహ 

నారీణామనుకూల 

నాల్బఃక విరివ 

ని 

నిజదోషావృత 

నిత్యోదిత పతా పెన 

నిదానివృ్శతా 

ని'పేతురాస్యాదివ 
నిమ్న నాభికుహరేష 

నిరవధిచ 

నిరుపాదాన 

నిర్యాణ వెర 

నిశితశర ధియా 

నిః శెషచ్యుత 

న్య 
న్యక్కారోహ్య య మేవ 

ప 

పదిపధిళుక చణ 

పంథిఆ ఆ ఎత్హ 

పరాపకారనిర త్రెః 

కావ్య ప్రకాశ 

స్పేట్ర 

పరిచ్చేదాతీతః | 04 

/ 680 

పరిపన్థిమనో 59§ 

పరిమృదితమృణా లీ 108 

పరిమ్హానం పీన న. 

వరిహర తిరతిం 4/0 

పవిసంతీ 195 

పకళ్చాద జీ9 వసార్య 681i 

ప శ్యేత్కశ్చిచ్చల 28 

పా 
పాణ్ణుమామం వదననం 4188 

19 657 

పాతాలమివతే 786 

పాదామ్బుజం భవతు 777 

పి 

పితృవసతి మహం 388 

పు 

పురాణియస్యాం 745 

పుంస్వాదపి 689 

పృ 
పృథుకారస్వర 461 

1 ర్5్8 

పే 

పేశల మపిఖల 679 

పౌరం సుతీయతి 595 

(ప 
(పణయిసఖీ గ్ర 



891 

809 

481 

119 

914 

(పత్య[గ మజ్జన 
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